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 התוציא טמנו] ה4ע כי העושר משבה ענין וזה ' בעתי. הנמצא הפחיתות מןוינצל
 עולי בעל *ינני  אשר האיש כי  עזות ועקת הגאוה' והוא העושר מןהמגיע

 לא.

 השפלות בסבת אותם יקנה אך עזות וענות הגאוה עם ואוהבים 'רעים4*נה

 מרעהו ודל כ' כנושר לרש ימצא לא החברים קנין ר"ל הקנין וזהוהסבלנותי
 רגם לבריות יצטרך ולא ספקו די בירז יש לאיש.אשד ימצא אבל ד'(. )י*טיפרד
 תמצא והמזהבים החברים מן המגיע הכבוד  מרה וגו' אוהב ויש עשיר.איננו
 אוהב ואוהביו רעיו מרבית בתוך' שיקנה מקרהו יקר אולי כי התועלתבדבר
 מאח. דבק אוהב יש כי מאח לו יהיה וטובנאמן

יפ.
 ומן העוני מן נזק יגיע כ4 שא' )אחר תו/ בתומו הרלך רש סרב א.]
 שיחזיק העשיר. מן בתומו הולך רש טוב וא' יכשר איזה להכריע באהעושר
 ולהצדיק הרשעים לכבד יכשילהו ולא העוני יחטיאה ולא המדותבשלמות
 מעקש תחנונים. לקבר לברדק יצטרך כי העוני מל בוז שיגיע אע"פהחוטאים
ePnDmכשפתיו עקש שהוא העשיר מן בתומו ההולך הרש טוב כסיל. והוא 
 ימצאו לא אם גם יחשב כסיל שפתיל עקש שהוא לאחר כסיל והוא עזותועונה
 דרכים מעקשו בתומו הולך רש טוב כ' אחר ובמקום  במעשיו. חטא אשרעון
 בשפתיו העקש כי והורות במיל והות ~ת' הוצרך ובכאן ו'( וכ"ח עשירוהוא
 ט%:'לפ4 לא .נפש דעת בל14 גם ב. , כפיו בפועל החוטא כמו יחשבכסיל
 התמימות בענין דעת למד בתומו הולך רש טוב וא' התמימות מעלת עלשדבר
 טבע מכל המגאוה כח את ותכן במדותיו תמים האיש שיהיה אע"פ כי4ח%6
 אשיבות אין- כי גם ממעליו טכקול להסיר וחכמה דעת ללמוד הזב צדיך6ע11ת
 ותורה חכמה למד שלא מי כי ( ואז"ל טוב. לא נפש אמר ע"כ דעת בלאלנפש
 אשר לעבד. דומה והוא תכונתם ועל אופניהם על המצות קיום בידו יצליחלא
 פועלתו על המלך וכעס מימיו חלוק חפה לא והוא חלוק לו לחפות המלך לוצוה
 תמים יקרא כי והיושר התום בענין '( לך הקדמנו וכבר בעיניה ישרה לאכי

 לא אך' חכמה ל6ד שלא הלע"פ מגתה ומדה מוס בנפשו איז כי 'במדותהשלם
 ,האיש לא ברגלים-ab~n 'מץ היושרן את המכיר לב חכם זולתי ישריקרא

 זה. מדרש מצאתי לא1(
 י. י"א ביאור לעל עין2(



נ1ז יםמשלי

 אץ וההא דעת היודע האיש גם אבל במעשיו יחטא לבדו הכמה לסד לאאשר
 מחשבה בלא רוחו על העולה לעשות שימהר בדגלים אץ וענין. ". חוטאברגלים
 להקדים האדם צריך ע"כ בו. מצויה והמשוגה קצר האדם לב והנהוזקון.

 לא' ויתכן המעשה. בטרם במתון דבר בבל בינה ולהתבונן מחשבהלמעולותיו
 בעבודת והשגתו נפשו ערך האדם ידע שלא טוב לא טוב. לא נפש דעת בלאגם

 במדותיו תסים שהוא ואע*פ תמיד. ולחקור דרכיו יחפש צריך אךהש"ת
 יחקחר ע"כ רציו. אינם ומעשיו רצוייה כוושט אולי עת בכל במעשיויסשפש
 התעקם באשר ויזהר בעבודה. וזריזותה והורגתה בחכמתה נפשו ערךוידע
 אני תם כ"א( )ט' איוב וא' קיצר. באשר להשיג וישתדל עשת אשר 8תיתקן
 ותקנתי בתאותי ומשלתי בסדותי אני שלם הענין ביאור וגו'. נפשי אדעל8
 אחרי ללכת שכלי מדרך אטה ולא מחכוין אחסא לא בי ידעתי המשאוהכחי

 מיעוט ולפי שכלי מקוצר אולי כי והשגתנו נפשי ערך מכיר איטי אבלתאותי
 ידעתי כי דכאת הצרה אלי באה ע"כ פשע רבו בעבודה וזריזותי במעשיהשגתי
 ועל במדותי תמים היותי על חיי אמאס ע"כ יחדיו צדקו אמת השי"תמשפטי

 במסילת ללכת מהם לשוב לעונותי אבין ולא ,פשעי אדע ולא לטובהכותתי
 ואץ שאמר מה על זה 1V~P בא 4(. דרכו תסלף אדם אולת ג. יישר*מ
 לפעולותיו ובינא מחשבה יקדים לא כאשר האדם יענש עשש כי חוטא.ברגלים
 בלא גם שא' מה על הזה הענין בא וכן מחטא. דרכיו ולשמור במעשיולדקדק
 ויחקור דרכיו ויחפש  במעשיו לפשפש האדם 'גתחהב כי .טוב לא נפשדעת
 ואץ למעשיו לבו שת ולא פשע כי דרכו. תסלף אדם תילת אמר ע"כ VS.וישוב
 אולתו ע"כ מהשיכת מהמצות לא' ואהום ידע הלא במעשיו לפשפש לא גםבהם
 הצרה אליו יבא הב"ה של מדותיו אחר יהרהר לבה יחף יני העד דרכותסלף
 תמים שהוא מפני חטא אשר עח לו ימצא לא כי יחשוב שבבו ידמהוהוא

 ופשע בעבודה קיצר באשר באולתו יודע ואיש במתכת יחטא 'הלאבמדותיו
 דרך ועל רצויה מעשיו ואין רצייה כונתו אשר ויש במעשיו. תבונה.באפס
 גם שהעשיר מי רבים רעים יוסיף הון ד. 1 זכרנו כאשר איוב שא'הענין
 ואוהבי כ' כאשר רבים רעים ההון אליו יוסיף זאת לפני רעים לו הוו לאאם
 שהתרושש לפני וחבר רע לו היה אם יפרד. מרעהו ודל כ'(, )י"ד רביםעשיר
 כי א' יפרד מרעהו ודל שא' אחד ינקה. לא שקרים עז ה. י בעניו u~aיפרד

 יז"הי"רירהק
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 בפקדת בעמיתו ובחש כזבים יפיח עניו מפני כי העוני מן יגיע אחד נגעעוד
 וגו', כזבים ויפיח ט'( %' וגנבתי אורש ופן מש"כ דרך ועל יד בתשומתאו

 ובמבטא במאמריו והכזב הכחש תמיד ימצא אשר האיש כזבים יפיחענין
 ראשו את ויתחייב מכזביו באחד ילכד כי ימלט לא כי וא' דבריו. וספורשפתיו

 %ל יירה לע אמר שקרים צד על והגה הכובים. מדברי רבים  נדקים יגיעוכי

  רוב היום כל יען שקרים מרר יותר יענש 3י ימלט לש אמר  כובים שיפיחמי
 ידרשו פן בפד לפני באחיו שקר מעונות יירא שקרים 9ד אבל ירבה.ושוד
 לא שקר אחת פעם העיד אם וע"כ זמם. נפושר לו ויעשו היטב ויחקרוב"ד
 סעד יותר נענש כובים שיפיה כי היטב לבאר הוסיף הענין ובסוף לו.ישגה
 שלמה כוונת והנה ט'(, )י"ט יאבד כזבם ויפיח ינקה לא שקרים עד וא'שקרים
 יפרד מרעהו הדל כי לבריות והצריך העני ולגנות משנתו העצל להעירע"ה
 המתנדב יקרא נדיב מתן. לאיש הרע וכל נדיב פני יחלד רבים 1. י כזביםויפיח
 נפשו מעמל להתריו ומטיב חסד וגומל ידו נדבת ומסת יכולתו לפיונותן
 וכל ותועלת. עזר ממנו יקוו כי פניו יחלו ורבים לבריות טוב ודורש גופווטורח
 ומדוב עזשד מדוב גדולות מתנות הנותן והוא מתן לאיש השבח 3ל וגו'הרע

 איש ו3ן טץ ד' )מירה רע תריע למה מל' הרע כל שם. לו יצא ן34נדיבות
 כפל הפסוק וסוף אחד ענין ונדיב מתן איש כי ויתכן כיד(, ~"ח להתרעערעים
 ותכלית העושר מן אדם שישיג התועלת להורות הזה המקרא ובא תחלתוענין

 אם ההשת הכתה על חיל ולעשות לטרוח נכון בי והמתן החסד וודאמעלתו
 מה גם סו/ שנאהו רש אחי כל ז. י לבו ונדיבות חסד תאות אדםימצא
 כי אחיו ישנאוחו כי לבריות הצריך מן שיגיע הנזק ולהרתע העצל להעירבא

 ישמידו אחיו אם וגו/ מרעהו כי אף קורבתן. מצד בזית שיגיע להםיתראה
 בלבם עתה יאמרו כי ידו מוט לפני אליו שהתחברו רעיו ua שירחקוכ"ש
 הרעים כי הרעים על ולא האחים על השנאה והזכיר מחברתו וקלון כחשיגיע
 אמרים. מרדף אח*נ בזיון מעניו יגיעם ולא ממנו ירחיקו אבל ישנאוהולא

 והחנופה לרצותם וחנופה בזב דבר על ושוקד שאיה אמרים בפניהם לדברמרדף
 לב קונה ח. י מץ לי"א רעהו ישחית חנף בפה ב' באשר ומרה רעהמדה
 על להזהיר בא אמרים מרדף וא' החנופה ענין שהזכיר לפי נפשו.אוהב
 לפי הנפש מעלת כי המדות קונה נפשו שאוהב מי כי וא' הטובות המדותקנין

 )ט"ו לב קונה תוכחת ושומע כ' באשר המדות קנין ו1א הלב וקניןמדותיה

 ויחדש יחוט דבר על בלבו יתבונז כחוטר סוב. למצוא תבונה שומרל"ב4
 זכירתו *ל וישקוד לבו על הדבר וישים ישסרנו מזולתו ישמענו או טובדבר
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 , טוב וימצא הטובות המדות האדם יקנה הזה הדרך ומן מעשהו עללהוציאו
 כי פעמים בפ' הזה הענין השנות על וגו'. תפיח ינקה לא שקרים עדט.
 .שקרים לדובר לו אין כי הכובים הרחקת על מאוד לעד להזהיר הדברנכון

 לכסיל נאוה לא י. : ה'( )פסוק למעלה בזה הארכנו וכבר ותקוהאחרית
 בריאותו ולהנהיג גופו לקיים לאדם נתנו התעמגיט וגו'. לעבד כי אףתענוג
 אלה גם ואז"ל דעת הרחבת צריכין החכמה ולמוד המחשבה כי דעתוולהרחיב
 האדם דעת ירחיבו כי :( נ"ז )ברכות נאים וכלים נאה ואשה נאה דירהלחכמים
 מתכון והכסיל התענוגים. מן ורצונו האדם כונת זאת תהיה כי וראויונכון

 מדרכי בהם ויתרחק החמר אחרי בהם נמשך זגג תאותו למלאותבתענזגים
 תאכל פן וכ' ט'( ל"ב )דבר' ויבעט ישורן וישמן כתוב כאשר החכמההנפש
 כבהמות בתעגזגים הכסיל ונמשל י"ד(. ח' )שם ושכחת לבבך ורםושבעת
 כש"כ בשרים. משול לעבד כי אף ושותה. אוכלת הבהמה נפש גם כינדמה
 הגנאי כן על התענוגים מן יקר דבר הכבוד כי בשרים למשול לעבד נאוהשלא
 אליו. הראוי מן יעתק וכאשר אליו ראוי איננו לאשר הכבוד בהנתן ונוסףיותר
 אותו להכניע לכסיל ראויה הנפש הכנעת כי תענוג לכסיל נאוה לא לפ'ויתכן

 לעבד כי אף לו הראוי מן הפך לכסיל התענוג והיה וגאותו אותווכהשפיל
 חמתו בעת יתנקם ולא אפו אדם יאריך כאשר '(. אפו האריך אדם שכליא. י לשרים והכבוד לעבד ראוי השפלות כי משנה הפך בדבר יש כי בשריםמשול
 תסכל החמה כי יעשנה ותועלתו עצמו ולכבוד היא השכל מעצת זעם יעבורעד
 יעשה והשכל בדעת לא אפו בעת להתנקם יבקש ואם שכלו ועוכרת האדםדעת
 להחזיק אין אבל שכלו על הזה המנהג יורה ואולי ממועצותיו ויפול ויוקשמעשיו

 לתועלת אפו מאריך הוא ואשר חברו, פשע ונושא מוחל שאיננו על עליה טובהלו
 וישא מדותיו על יעבור כאשר פשע. על עבור ותפארתו זה. ינהג ולכבודועצמו
 והסגול מקור האריך חסד. ומדת שלמה תפארת זאת וחטאתם חביריולפשע
 נהם יב. י ה'( ל"א )ישעי' והמליט מסוה והציל גנון כדרך ובא פתחתחת

 ויירא האדם ידאג קשה יגער ולא כמחריש יהיה גם כי מלך. זעףככפיר
 הזה המקרא ובא נזק, מבלי המלך לזעף יתכו לא כי הכפיר מנהם כמו לבומזעף
 )זבחים עליך מלכות אימת תהא לעולם אז"ל כאשר האדם על מלכות אימתלתת
 לא אם וגם תועלת. מבלי המלך לרמון יתכן לא דצינו. עשב על וכטלק"ת(.
 לטל יתבן לא כאשר אליו להיטיב נפשו את יש כי יודיע ולא האדםיבטיח

 מ"א, ת"ד אבות 1 עחן5(
 ל"

 *ב. ט"ו פ,
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 שאין עשב על לטל דברים ואין אומר באין הרצון ורמה תועלת מבלי עשבעל
 טורד ודלף " כסיל בן לאביו הות ינ ; הגשם המון כקול המון קולבו

 הבן על וכעסו שיחו. רוב עם כי הכסיל. הבן מן לאיש ירעו אשה מדיניוגו/
 מביתי האיש טורדים אשה מדיני אבל מביתו אותו טורד כעסו איןהכסיל
 מהבית האדם טורד אשר הדלף כמו ומריבתה דבריה להכיל הדעת תוכל לאכי
 וגר. ומידי אבות נחלת והרן ביון יד. ; שידלוף געור בו לדור יכילולא

 והנה בנים ולבני לבנים והונם ביתם להנחיל האבות על יגזרו רבותפעמים
 יזכה לא משכלת. אשה ומיצי האבות. בהם שזכו הזכות מצד הבניםינחלום
 על יגזרו לא כי לו לתתה השמים מן יגזרו אם זולתי משכלת לאשההאדם
 מבית יקרה משכלת אשה כי הנה משכלת אשה לזרעם לתת בחייהםהאבות
 התחלת באיחור בעצלה הנמצא הנזק מלבד תרדמה. תפיל עצלה סו. יוהון

 מן יותר אחת בשעה יפעל במלאכתו והזהיר הזריז כי הפועל בעת גםהפועל
 במלאכה החפז כי תרדמה תפיל העצלה תביא אחר נזק עוד שעות. בשתיהעצל
 תרדמה עצלותו תוליד בה חפץ לו אין אשר והעצל עליה האדם לביעורר
 בזריזים גם תרעב. רמיה ונפש מעניו. תצילהו ולא מלאכתו תצלח לאע"ב

 כחמס שהחר ולעשות להון הנבהל כי בעליה תרושש מדה יש להעשירויגעים
 והתרמית העצלה אנה נפשו. ותרעב רע נענין עשרו יאבד ואונאהותרמית
 רט מדות שתי ע*ה שלמה סמך למעלה גם בעליהן. ירוששו אלו מדותשתי
 תעשרנו לא כי בראותו העצל כי וי"ל בקיץ. ונרדם דץ )י' רמיה כףעושה

 בפולג קיימך ובצוה שרב411 טז. , תרוששנו היא וגם רמיה כף עחיהמלשבתו
rennהיא 3י שמש"כ האדם נפש שומר המצוה המצות. ישמור נפשו לשמור 
 דרכך לכסח תוך אז לנפשך. דרים ויהיו וטח כ'( ל' לדברים ימיך וארךופיך
 לתקן לבו אל ישים ולא יחוש ולא דרכיו האווה יומת. דרכיו בוזה ב*ג()ג'

 שומר שאיש החוסא כי ממנה מצוה שומר שאיבו לחוטא תקוה ויש יומת.חותם
 היום עליו יצרו ינבר ואם ואשם יחטא 3י יודע לבו נפשו שומר ואינומצוה
 יצרו החוטא עוד ויכבוש פשעו ביד לשלחו יצהר ולא אפו יאריך השייתאולי
 כי בעיניו וידמה סדותיו לתקן יחבט שלא דרכיו הבוזה אבל מדרכו.וישוב
 ברעת מכיר שטרנט אאר תקוה באפס ימות הפעולות מן זולתי המדות נאאין

 הפעולות טז שימלט הרעות המדות לבעל יחנן %אהמדות.
 הנשחתוח~

 והשנית
 נכ8 3ל יחי תועבת במשגב נתעבות עצמן הרעות הסדוקם )צהל אפעולותסי

 1. ישא מתיי לקא יץא



נו יםמשלי

 כי הזה במקרא הודיענו הנה כ"ב(. )הב שקר שפתי י"י תועבת ה'( )ט"זלב
 הודיענו אחר ובמקום מצוה. שומר איננו מאשר רע והוא דרכיו לבוזה תקוהאין
 אורח לעתב רע מוסר שנ' אורה מעוזב רע והוא תוכחת לשונא תקוה איןכי

 ישלם כי וגו/ ממולו ' דל חונן י"י מלוה יז. : י'( )ט"ו ימות תוכחתושונא
 ישלם וגמזלז למלווח משלם שהוא ללזה משל הלואתו. לו ויפרע בעוה"זשכדו
 המצות כשאר המצוה גמול לו לשלם יחדל לא הלואתו לו שפרע אע"פלו.

 אוכל ואדם ופירות קרן לצדקה יש שאז"ל וזהו לעוה"ב פעולתם שכרשמשלם
 וגמולו לפ' יתכן ולא א'(. א' )פיאה לעוה"ב קיימת והקרן בעוה"זפירותיהם
 ואש והגמול דל חונן "י מלוה שא' מה על ביאור חוא כי לוישלם
 משיב שהווו לפי גמול יקרא לא ההלואה פרעון כי ההלואהפרעון
 ועשה הלוהו אשר על למלוה חסד הלוה הגמול אם אך שלו אתלו

 וגו' המיתו ואל תקוה יש כי בנך יסך יח. י גמול יקרא לזאתרצונו
 יש אבל תקוה אין כי מוסר לקבל לב קשה הוא כי בראותך נואש תאמראל

 המיתו ואל תשיג. השג כי ותבטח לתועלת תקוה תמיד מוסר תשחרנו כיתקוה
 חפש למען שבטך למשוך בכיו לקול תחמול ואל לבבך ירע אל נפשך. תשאאל

 אע"פ ענש. נשא חמה גדל יט. ; המה ושרשו בכיתו. שביתו, בשקלהמיתו
 תשא כעס ובעל חימה גדל אתה אם אבל בכיו לקול תחמול שלאשהזהירך
 נכרי. איש על שתענש כמו חטא עליו ותשא הראוי מן יותר תכנו אם עליועונש
 חמתך בעת מידך אותו שתציל לעשות לך יאות ככה תוסיף. חמד תצילכ"א
 תציל כ"א זעמך. יעבור כי תוסיף ועוד רבה מכה הראוי על להכותו תוסיףפן
 למען מוסר וקבל עצה שמע כ. : ה'( ז' )דברים להם תעשו כה אם כי דרךעל

 יזהיר ועתה הבן את להוכיח האב את הזהיר שלמעלה במקראות וגו'.תחכם
 באחריתך נער בעודך באחריתך תחכם למען מוסר. ולקבל עצה לשמוע הבןאת
 דאל באחריתו ישוב למען באחריתו מנעוריו לחשוב לאדם ראוי כי המוסר.ע"י
 את הסודם ידע לא כי אלהי לעבודת לבי אכין ואז אגדל אשר עד אשבריאמר
 לאבות מיתתך לפני שוב ואז"ל איש בלב מחשבות רבות אחריו כ' כאשרעתו
 ישוב אבל ימות יום באיזה האדם יודע וכי וא' דבריהם לבאר והוסיפו י'(.ב'

 ימיו כל ונמצאו ביומו יום דבר יעשה הזה וכמשפט למחר ימות אוליהיום
 מהשברת רברבן כא. י " ח' ט' )קה' ~נים בגדיך יהיו עת בכל וכ"כבתשובה

)7
'wp 

 י"ר. 1' אבות פ' וביאור שתחזן פ 1"% ר
 ל"א. 1' ש"ת עפן6(



 ים י ל ש1145

 למען למעלה לאשר טעם לתת הזה המקרא בא כי פירשנו כבר איש.בלב
 כ"ז( י"ד )ישעי' יפר ומי יעץ מלשון תקום. היא יעי ועצת באחריתך.תחכם
 מלשון והחמדה הנוי עניינו תאות. הסדך. אדם תארת כב. י אומר גזרועניונו
 נבנו. נעשו בשקל נפעל מבניז והוא נחמד שענינו י'( א' )שיר לחייךנאוו

 ויהללו ההסד בעל אדם בני יחמדו כי חסדו וחמדתו האדם תפארת העגין,וביאור
 בעבור כי הקיצור, דרך על ובא חסדים ירבה אם וגם " כזב מאיש רשוטוב

 איש על כי חסד ולעשות ולחמוס לגזול תאהב אל חסדו אדם תאותשהזכיר
 אע"פ שפתיו מעקש ופי' בתומו הולך רש ממנו טוב וכמוהו חסד ועושהכזב
 בתפוחים שמזנה הזונה הזה הענין על משל בדרך ואז"ל פי' כאשר עשירשהוא
 כי תאוה. יתאוה לא ילין. ושבע לחיים יעי יראת כג. .'(: לחוליםותחלק
 ועבודתו השי"ת יראת זולתי יחמוד לא כאין, נגדו עין מחמדי כל היראהבעל
 ו'(. מ"ג )תהלים נפשי תשבע ודשן חלב כמו שנא' כמו ועדונו תענוגווהוא

 הרוה ספות למען כתוב כאשר מתאווה שאינה לפי רוח החכמה הנפשונקראת
 וכעניז השמים מ? עליו רע יגזרו לא רע. יפקד בל "ח(. כ"ט )דברים הצמאהאת
 שיגזרו אע"פ הענין באור "ט(. ה' לאיוב יצילך צרוך בשששכ'
 לא רעה משמועה וכ' ממנה 4גצל הצדיק יחד אדם ועל גוי עלגזירה
 שהזכיר כזב איש ענין על הפסוקים ענין בא ואולי ו'(. קי"ב )תהליםיירא

 1 לחסדו ויצטרכו הבריות שיכבדוהו עושר להאות וחומס גוזל שהואלמעלה

 ידבר היראה ענין יזכיר כאשר הזה הס' דרר בצלחת. ידו עצל טמןכד.
 זריזות צריכות והחכמה שהיראה לפי החכמה ענין יזכיר כאשר וכן העצלהעל

 כי הזח הפ' מליצת וענין כ'(. וע"ז נקיות לידי מביאה זריזות תא"לוגבורה
 מצוה העושה כי היראה לענין מזה ותבין יכלנו לא פעולה יעשה כ14שרהעצל
 במצוה שהתחיל מי ואדל שמים במלאכת עצל יקרא מלאכתה ישליםולא

 גמור לואומרים
"! 
 ללץ תקוה שאין אע"ם יערים.. ופתי תכה לץ כה. ;

 יווסרו למען חוק וחלף תורות עבר כי ולהסותו ליסרו ראוי בשבט ולאבתוכחת
 הס )דברים וייראו ישמעו והנשארים שכתוב וכענין הפתאים ויערימוהשומעים

 בעבור חסד לעשות ולחמוס לגזול תאהב אל : כזב מאיש : א בכ-י המרסא9
 דרך על וגא חסדים ירבה גם כזב, מאיוט רש פוב כי ויהללוך אדה בנישיהמדוך
 דבר חסד ועושה כזב איש על כי להבין יש הסדו אדם תאות שהזכיר בעבור כיהקצור,
 עשיר שהוא אע"פ דרכים מעקש ופירושו בתומו. הולך רש טוב הקיצור דרך עלוכמוהו
 ואז-ל. א'( י-ם )משלי פירשנוכאשר

 לבישושש מפלדה בחזוריןו זעפה : ס' ד' רבה קהלת במדרש ראה10(
 ת"ב(, 8' מסות רבה )טדרש גומרה הוא במצוה שהתחיל מי11(



נח יםמשלי

 אחרים בדברים ויזהר יוסר ובלבד תוכיחנו מאשר לא "(. לנבון והוכיחכ'(.
 בראותו ויחקור דרכיו ויחפש במעשיו ויבין עליו הזהרתו אשר הדברבסבת

 בדברים כן כמו ומכשול עון יקרהו אולי לנפשו ויירא אחר בדבר נכשלכי
 יזכיר התוכחת על למעלה שדבר לפי אם. יבריח אב משדד כו. יאחרים
 כן כי בנם. יוכיחו ולא שבטם מהשוך האם ואת האב את יקרה אשר אתעתה
 משדד וענין אם. ויבריח אב משדד מעשיו בסכלות ומחפיר דעתו בחסרוןמביש

 באנשים כמו בנשים מצויה הסבלנות אין אם, יבריח ואמר נכסיו וישדדשישחית
 מאמרי לשנות מוסר לשמוע בני הדל כז. : שאת תוכל ולא מפניו תברחע"כ
 דעת מאמדי לשנות בני חדל , משמעו וסדר הוא מסורס מקרא כדמותדעת.
 י"ג(. כ' )בראשית הוא אחי לי אמרי כמו שמוע בעבור לשמוע מוסר שמועלמען
 במעשיך לשנות חדל מוסר ללמוד ואהבת בחכמה חפצת אם הענין.וביאור
 לב מלשון הבינה היא השמיעה בה. .ותתבונן המוסר תשמע למען דעתמאמרי
 ומדרך במעשיו שישגה מי כי דעת ללמד הזה הפסוק ובא ט'( ג' א' )מלכיםשומע
 עליו תשפר ולא בעיניו תיישר לא כי תבונתה עד יאזין ולא יתבונן לאהחכמה
 מח דרך ועל המוסר ומן מהחכמה הסך מעשיו אשר אחרי לנפשו תערבולא

 החפץ הבן על הזה במקרא ידבר כן על ו'( )א' דעת ראשית י"י יראתשכתוב
 )י"ז אין ולב חכמה לקנות שכתוב כענין בסכלות אוחז והוא ובמוסרבחכמה
 שמוע למען במעשיו לשנות ויחדל הכסילות דרך שיעזוב אותו והזהירט"ז(
 למעלה הזכיר אשר הענין על מוסב הזה הפסוק כי לפרש ויש וחכמה.מוסר

 מוסר לשמוע כדי מזאת חדל ולהחפירם ואמך אביך לשדד בני חדלוביאורו
 במוסר לשגות מוסר לשמוע בני חדל לפ' ויתכן דעת. מאמרי לשגותוחדל
 כי תאבה ואל תשמע אל דעת מאמרי לשגות יוכיחוך כ"א דעת מאמריההווו

 ומוסר כש"כ טובה בדרך מלכת הבנים מייסרים הרע בדרך הבוחריםהרשעים
 עליהם יגבר ויצרם חטאם מכירים רשעים יש והנה כ"כ(. )ט"ז אולתאוילים
 בעיניהם משובחות מדות הנה והן והעזות והנצחון הרע שיחברו רשעיםויש

 ותועבת וכ' י'( )כ"ס תם ישנאו דמים אנשי וכ"כ ההם המדות על בניהםויגדלו
 משפט יליץ ענין משפט. יליץ בליעל עד כח. : כ"ג( לכ"ט דרך ישררשע
 )י"ד אשם יל~ץ כ"ג( ל"ג )איוב מליץ מלאך עליו יש אם מלשון חובה וילמדיסעון
 בכל בנ"א על חובה מלמד שהוא משפט יליץ אשד האיש הענין וביאורט'(.
 להעיד יבוא ההיא המדה מן כי ר"ל בליעל עד חובה לכף אותם ומכריעעת

 י"א. וכע " יאז וביאור קעת ל, ש"ת ראהב~(



 3 י י שפ8ע

 51י חברו. חיוב אחר חפצו נטות בסבת שיראה מה על ישיף ש ,יגיעשקר
 גובר שיצרו מפני בפועל עבירות בעל והוא הרשע בי P1SSl ובפצר יסתרקים שענינו 3ץ ל"ז איוב יבולע כי חיש מלשון ויסתיר יבלע און. יבלערשעים
 שיהאה אע"פ כי )מזה( בהפך דרכו אבל בנוחיו שקר לעדחז יביאהו המאעליו
 הרע יבערו פשע דבר כל על בנבא שיתןהתצ בעיניו טוב לק לכי יגיד לאאון
 המדות השני והנה בו4 לאשמה יעשה אשר מכל אחת על הוא גם ילכדפן

 מדת יהאר צשר וחמס את המסתירים שישועים מדת רעהזהאלה
 המליי

 טשפט
 לומר ויתכן %Y תשחת שקר בעדות כי בעבירות זזקשה שטיח שקר עדותליפי תבישי טשפט המליץ מדת כי והטעם זה אחר* הכ' המקרה יורה כבממר יותררעה
 המדות שתי על להכריע בא 3סילו5. לנו 5מהל16ת שפטים ללצים נכרנךכס. י י*ב( כ' לביוב רעה בשיו תמתיק אם אנוב ערף דרך על און יבלע רשעיםופי

 יוער רעה משפט המליץ מדת והם מהברתה רעה איזה הזכיר אשרהרעות
 משאטי וראשים נבונים ר"ל שפסים ללצים מטנו א' YV למעלות ביארטכששר
 הלשון לבעל תקוה אין כי ושהשנית הרעה במדתם העולם ישחיתו שלאטווו

 שהרגיל אחר האדם ברשות הלשון אין כי ההרגל אחרי מדרכיו בתוכחתשישוב
 שיכניע לרשע תקוה יש אך רוחו על והעולה לבו man *י על לדבר ולמדואותו
 יש כי גדולות במכות וצתם להלום האף כי כסילים לט מגלומות א' עזביצרו
 עלט העיד האון וירחיק ומעשיו באכריו ויפשול יצרו הרשע שיכניעתקוה
 ומלא' שלפה מיד נכונה ומממלכה כמו נפעל מבנין עבר אתנו אחר. עשהואם
 משפט המליץ ווצח שפטים. ללצים שמים בדיני חעכט הודעו יעניט מ*0 ב'זר

 יעצור לא נפשו תאות פי על לדבר לשוט ילמד אשר האיש כל 3י לץ*קרא
 מות משפטי ענטזו שפטים לך יקרא מהוגנים שאינם דברים ידבר לבלתיבו

 ה4 3*ג )שם בה עשה ושופטים ב-י י*ד )יחזקאל הרעיט שפטי את'ארבעתטלשון

כ.
 וצמה מיץ איש לץ יחכם. לא בו שגה 31ל שכר הומה היין לץז4

 על שדבר ולפי תפלה איש שהוא ד'( ק"ט )תהלים תפלה הצי כמו שכראיש
 המוקידות הסבות מן אחת להודיע עתה בא שפטים ללצים מרט 8ףהלצים
 לדבר פבה שהיא אחרי ההיא הפכה מן האדם שישור כרי הלצטת מדתבארש
 הגש והליצנות הלב עול לפרוק הנץ תולדות לץ: הוא היץ איי כי חף חג ספורע

 העול לששק הנץ אאר ששך ע*3 העץמריקת
 6קי

 זית לכל לשום והילה לבב
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 מוסריכם ~ym פן שמלוצצו 8ל ועתה וכ' וקלס ולעג שחוק ולדברינפשו
 ומנתק עול פורק שהמתלוצץ לפי מדה. כנגד מדה תעה כיב(. כ"ח)ייגע"
 וגם והשכר. דיין איש במדת תזכיר דברים שלשח וגו'. שכר הומהמוסרות.
 מביא דברים המרבה וכל דברים ובעל הומה הוא בנ"א על יתלוצץ שלאבעת
 תמיד יק לשתות שוגה כל yp הדעת ישחית ויק כי בחכמה יצלח לא וגםחטא
 לירא לאדם יש מלך. אימת כבפיך נהם ב. יחכסז לא ומדה במשפטשלא

 נפשה חוטא מתעברו האריה. מנהם כמו באדט יגער שלא אע"פ מלךטאימת
 לא תנוס הוא כי בלבבו יאמר ואל בנפשו וחוטא פושע המלך עמו שמתעברפי

 ראוי כי לו. קורא פושע אך כזה דבר על ויתעבר המלך שיתקצף לב עלעלתה
 יקשה שלא כשמש ברור דבר זולתי לפגיו ידבר ולא המלך לאימת שיחיללאדם
 לפני לדבר לאדם ראוי אין כי .הית לץ לענין הזה המקרא ונסמך המלך.בעיני
 לדבר שיכול כל שתוי איזהו ואז"ל ממנו היין יצא בטרם שתה אחריהמלך
 ג'( ק"ט )תהלים חגם ויחלמוני כמו מתעבר מתעברו סיד(. )עירובין המלךלפני
 האיש לפרש יתכן ולא המלך. עמו יתעבר אשר האיש ר"ל 4י נלחמוכמו

 הכל כי להשמיעו החבם צריך שאין כדבר ז8 כי נפשו חוטא המלך עםהמתעבר
 מהם המקדים נצים אנשים שני כאשר מריב. שבת לאיש כבוד ג. יירעוהו
 אנשים שני בראותם בא"י כי ואז-ל הנכבד. הבא הריב מן ולהמנעלהחריש
 הוא כי עליו אומרים היו הריב מן ויושב להחריש טהם אחד ומקדיםנצים

 תן ריבו בעת מדותיו ויכירו יתגלה אויל כל ". יתגלע אויל וכל "המיוחס
 נסמך זה וגם ס"ה( )עידובין ונכעסו בכיסו בכוסו ניכר אדם דברים בג'חשל
 כמהערף ד. י כ"ט( )כ"ג שיח למי מדינים למי בכ' כענין שכר הומה היין לץיענין
 יתרפה שלא הזהירות מדת על אדם בני להעיר בא וגו'. ושאל " יחרש לאעצל
 למלאכתי. ואשוב הזמן יעבור לאמר ההום מפני ש הקור מפני אמלאכה מןאדם
 השבה תמצא ולא ירפה באשר המלאכה תשבת רבות פעמים יעשה בה אםכי

 החרישה עת הוא החורף וזמן החורף מפני לחרוש שיחדל מי כגוןלאבידתו
 בקציר ישאל ע"כ לחרוש שחדל נמצא הקרירות בעבור החרישה מן נמנעחרא
 תפנה לא שמא אשנה לכשאפנה תחמר אל החכמה זריזות בענין ואז-לואין.

 קע"ת. 1 ש"ת1(
 סמה מיוחס וסף אמוק ושתיקוקוים הי אזו הידי בריי תרי בי מיחצו כי מערבב בס ע"ב: ע"א קדושין עחן2(
 ל"א. י, ש"ת ייןנ(
 השש 5ף בחי ור ע"ב ה' לף שות בשור יקא
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 תמצא לא כי להודיע בא איש. בלב עצה עמוקים מים ה. ז ו'( ב')אבות
 מתונה במחשבה זולתי הברורה הדעת אליו תגמר ולא באדם הנכונההעצה

 ודלי. בחבל זולתי העמוקים מן לשתות האדם ישיג לא  כאשר הכליותוהשתונן
 ועיון מתון בלא דוחם על והעולה מחשבתם על הבוטחים מדרך להרחיק זהוהנה
 וחקור  המחשבה עומק אחר זולתי הנכונה לראות האדם ישיג לא כי לבמערכי
 העצלה ג"כ להרחיק בא המלאכה בענין העצלה על למעל שדבר ולפי ץ.הדעת
 יכריז אדם בני רוב חסדה איש יקרא אדם רב ו. ן והעיון המחקרבענין
 ושמן וכן ויודיע יכריז יקרא צדקותיו. מעשה לרבים ויודיע חסדו על מהםכ"א
 המכסה הוא אמונים איש ". ימצא מי אמונים ואיש ט"ז(. )כ"ז " יקראימינו

 והצנע ונאמר ל"ד( )כ"א אף יכפה בסתר מתן שנ' כענין חסדיו ומסתירצדקותיו
 לזאת והשנית דבר: מכסה " אמונים איש ויקרא ח'(. ו' )מיכה אלהיך עםלכת
 לא צוהו. אשר לכל מצותיו לקיים לאדוניו נאמן כעבד כי אמונים אישיקרא
 שלמות והנה י"ג(, )ב"ה לשולחיו נאמן ציר שנ' כענין דבר ישנה ולאיחליף
 המתנה המקבל על להתפאר שלא ובכסויה בהסתירה הצדקה ומעשה החסדמצות
 עסק בענין שאז"ל כענין במלאכתו להתגדר שלא והשנית להכלימו ושלאוהחסד
 שלימות זה לאיש והנה ג'(. ד' )אבות ( בה להתגדר עטרה תעשנה אלהתורה
 אחריוי הבא בפסוק התמימות ישבח ע"כ התמימות הוא והשלמותלמצותיו

 חסדו איש יקרא אדם רב למעלה שהזכיר לפי צדיק. בתומו מתהלךז.
 א' ע"כ במצות והתמימות השלימות דרך על מתהלך איננו ההוא האישוהנה

 את ליראה וכמאמרם כתקונם המצות ועשה ותומו בשלימותו מתהלך הצדיקכי
 עד צדיק האיש אין כי והודיענו ולהתפאר. להתגדר לא ולאהבתו ית'השם

 בתומו המתהלך הצדיק אחריה בניו אשרי ית'. הבורא בעבודת בתומושיתהלך
 אע"פ ולהתפאר להתגדר המצות את העושים אבל אחריו לזרעו המזכההוא

 ולזרעם להם כרותה שהברית הצדיקים מן אינם להם לתת הראוי חלקםשיקחו
 מזכה היראה בבעל כי כ"0 )הד מחסה יהי ולבניו עוז מבסח "י ביראתוכיב
 מצותיו ושומרי מאהבה לעושים לאוהביו לאלפים חסד עושה ואזיל אחריו.לבניו

 הסכין: בדיקת בעמן צ"1 1 ש"ת 9י1ק
 מ "" בשור יקא
 "ז. "ג משר 9מק
 אפא וסי אמורט איש בורכי עיקרים לך הקדמת וכבר ; קס"1 י בש-תק
 ~eDb*יסודות
 מג לואגול ; היא יוטו לר' אבות בפ המרסא"0
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 המקרא בפליז בינה אשכילך שד א'(. ,ל"א )סוטה מיראה לעושים דורלאלף
 תנחרי המעשי בכשרת ואוחז חטא מן הזהיר הוא הצדיק כי ידוע הנההזה.

 הכבוד ואהבת והתאוה הקנאה לבו מקרב ויגרש נפשו במדות לתקןשישתדל
 לבראשית היה תמים צדיק איש כ' ע.כ תמים יקרא ובטחון היראת למעלתויגיע

 הזה בפס'  הודיענו והנה התמימות. למעלת יעלו הצדיק מעלת אחרי כי ט'(ו'
 בתומו במעשיו הוא מתהלך אכן התמימות למעלת הגיע שלא אע"פ הצדיקכי
 ולשון המסימות. טביב על פעולותיו ותהיינה השלמות דרך על המצות יעשהכי

 מתהלך י"ל גם י ב'( )"ד יעי ירא ביושרו הולך וכן הפעולות על נופלמתהלך
 במדות נפשו את הוא  מרגיל  התמימות למדרגת הגיע שלא אע"פ צדיקבתומו

 יישב עלך ח. י צדקותיו במעשי יתפאר ולא בחסדם יתגדר לא ע"בהתמימות
  מזרה דין כסא על הסלד ישב כאשר רע. כל בעיניו מזרה דין כסאעל
 ברעותיהם יכיר פן ממנו ייראו כי ובהבטחתו עיניו בסקירת  ורע רשעבל

 ברעים לעשות בידו והיכולת והיושר הדין ואזהב חכט שהוא אחריובתרמיתם
 ישמך מי ט. י נבאר כאשר אחריו של הפסוק אל דבק הזה הפס' ועניןמשפט.
 בשבתו בי"ד מלך לפני מהתראות וזוחלים יראים הרעים אם וגו'. "( לביזניתי
 לעשות בידו והיכולת היושר ואוהב חטא וירא חכם שהוא מפני דין כסאעל

 כליות וחוקר לב בוחן שהוא ית' הבורא טלפני הנבראים ייראו לא איךמשפט
 כי טובות לא אוטר ומחשבותיהם הרעות מדותיהם על מלפניו יבושו לאואיך
 אחרי כי מחטאתי טהרתי ובכן רעה מדה בי נשארה ולא לבבי זכיתי יאמרמי

 הלב מדות על האדם יענש ענוש כי "( מחטאתו יטהר לא לבו את האדםשיזכה
 הרעות המדות כי והשנית הרעות. המדות בבעל יחפוץ לא השי"ת כיהרעות
 ראוי אין כי יורה לבי זכיתי יאמר מי לשון והנה הנשחתות. הפעולותיולידו
 הרעות המדות מן וקדשו וטהרו לבו שזיבה בעצמו ולהאמין בנפשו לבטוחלאדם

 הצופה השי"ת מלפני תמיד שיפחד לו ראוי לכן מתולדתו. בוהנמצאות
 ואחת גדולה אחת וגו'. י"י תועבת ואיפה איפה ואבן אבן י. ,מחשבותיו

 הגדולה' עונש שניהם גם "י תועבת בקטנה ולמכור בגדולה וליקחקטנה

 כאשר המוכר בהונות גדול הלוקח עונש כי הקטנה עונש עליותר
 אמר כן על נ"א.( )ב"מ קניינך אבדת מכרת וכאשר קנית לקחת כאשר א(אמרו

)161WP  עצרת. : ערך בחי ר  
 עשה. שכבר מחטאתו : א11(
 המושלים. אמרו כאשר : א12(
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 איפה מאונאת גדולה האבן אבן אונאת כי לפרש ויש הקטנה. על '( גם יענשכי
 שיעורה ולהבין האיפה חלל בעומק ולהתבונן להסתכל האדם יוכל כיואיפה
 בתורה שכתוב דל ופירשו ואיפוס איפה על גם יענש כי שניהם גם אמר בןעל
 עליו עובר שהוזו ללמד הכתוב בא וקטנה גדולה ואבן אבן בכיסך יהיהלא

 הענין בבאן הובא כן ועל גהן. הונה ולא בהן נמדד שלא אע-פ עשייהמשעת
 המדות בו אשר הלב כי מופת הביא והנה הלב. זכית על למעלה שדבר לפיהנה

 במפעליו ולהכשילו בעליו רגל למועדי נכון הוא כי בו הפז לשם איןהרעות

 אשה או איש בכם יש פן שכתוב כענין החטא ענפי יפרו המדות משרשיכי
 בידו אשר האיש השם יתעב והנה י"ג(. כ-ח )דברים ולענה רחץ פורהשורש
 ולהחטיא להכשיל שמזומנת מפני בהן חטא שלא אע"פ הרעות השבן אבןעין
 מפני השם תועבת החבן אבן כי והשנית עמהן מחטאתו שיסהר יתכןולא

 לבו כונת על נתעב האדם א"כ בהן חטא שלא אע"פ עול בהן לעשותשנתכון
 וכל הזה בספר הזה הענין נכתב ." מקומץ? בג' והנה הרעות. ומדותיוהרעה
 הכתובות והאזהרות מצות לכתוב הזה בספר הוצרך לא וכי ענינו ילמדאחד

 לענין נסמכו האלה והמקראות בדבר מופת או טעם יחדש לא אםבתורה
 מלשון יתנכר נער יתנכך במעלליך גם יא. י למעלה שהוזכר הלבתמימות
 מבנין או לעולם יבוא הכרה מעניז שהוא וכל ז'( מ"ב לבראשית אליהםויתנכר
 מבנין יבא והסתרתה ההכרה הסרת שהוא ההתנכרות ומענין נפעל מבנין אוהפעיל
 לאדם המדות ותקון הלב כח גדול כמה רחה גם ראה אמר הענין וביאורהתגעל
 כשיגדל ישר ומעלו הלבב זך האדם הנה כי הפעולות. ממכשלת ולשמרוהחכם
 בימי גם לקולה ושומעת החכמה הנפש אחרי נמשכת בו אשר המתאוה שהכחספני
 בתנועותיו הנערות סמני נכרים היו ולא במעלליו הנערות מן מתנכר היהנעוריו
 העול קבלת למאן והשמחה השחוק בדרכי להתנהג הנערות שתולדותאע"פ
 ימי אל שיקרב עד הנערות בימי ושלמים נגמרים אינם השכל כלי כחותוגם

 אותו ומונע ישרה בדרך מגחהו היה השכל מן בו הנמצא המעטהנערות)ז(

 החכמה הנפש אל שומע שהוא בו אשר המתאוה הכח זכות מפני הנערותמדרכי
 הפועלים לישר אחריו המתאוה הכח המשך עם השכל מעט טוב כי אחריהונוטה

 אליו תכנע ולא המתאוה הכח ממנו תסור אם השכל משפע המעשיםולכשרון
 אשר טוב לא הדרך לראות עיניו יפקח שלא עד השכל עיני מעצמת האאוהכי

 שטוארצשהםמיטשגש א:ק
 3*נ ומ ו 11 ה8 האוים והם4ק
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 הלב זכות לשבח הזה הענין ובא בו. ללכת התשה הסיתתו כאשר עליויתיצב
 ועין שומעת אזן יב. י לכי זכיתי יאמר .מי שהזכיר למה ונסמוך המדותלתקון
 הנה וגף. תורש פן שנה תאהב אל י4 ן שניהם גם עשה י*ירואה
 אל אחריו של בפסוק עליו יזהיר לאשר טעם הוא שומעת אזן של הזההפסוק
 תפריעו אדם בני ולמה עין ויצר באדם אזן נטע השיית הנה תורש. פן שנהתאהב

 ~אחח ~התעורר לראות עינים יגר כי ממעשיהם יצר אשר האלהלשיברים
 מן יותר האדם יישן וטמור עוני. ימי יחהזוהו ולא במלאכה ולהחזיקבחכמה
 שינה תאהב אל כן על בה אשר האיברים מלאבח משבית הנה לו והרשיהצריך
 שהיו מפני מהלכת ורגל פועלת יד הזכיר ולא רואה עין שהזכיר וזה תורש.פן

 פועלת העין אכן כשיצטרך. לפעול מוכנות אבל עת בכל פועלות אינםוהרגל
 הוצרך לא האוזן מדת ועל ממלאכתה. בטלה השינה בעת והנה עת בכלורואה
 שומעת שזן לב ישמח עינים מאור ואמר למעלה הזהיר שכבר להזהירעתה

 מעלה של בפסוק ומה"שהוכיר במקומם. פירשנום כאשר ל'( )ט*1 חייםתוכחת
 העין מעלת על יתרה האוון מעלת כי שניהם, גס ביאור שניהם. גם עשהיעי

 המוכר. בפני המקח ערך ויפחית יגנה במקחו יזכה אשר כן אחרי גםוגו'. * מהל ט הקונה יאמד רע רע יד. ז עינים מאוד בפסוק פידשנזכאשר
 הפסוק וענין בטקהו וישתבח יתהלל המוכר מלפני ויצא לו ילך כנושר לו.כנוזל
 דעת. שפתי יקר וכלי 8( פנינים ררב זהב יש טו. אחריו. הבא אל דבקהזה.
 והפניניות הזהב מן יקרה הדעת כי דעת. שפתי ופנינים זהב כלי מכל יקרבלי
 מושר רגל י( דעת שפתי הם דעת וכלי כלים מכל יקרים הדעת כלי כןעל

 והמוסר, הדעת במאזני ישקלגו אשר עד דבר ידבר שלא שפתיו האדםירגיל
 שיקגהו אחר המוכר בפני המקח והמפחית המגנה הקונה דבר על הזה העניןויביא
 למה כי הדעת מדדך זה השין בו. נתן אשר הכסף מן יותר ערכו כי שיודעאע*פ
 יועיל ומה בידו מקחו והנה תועלת. ללא שקר וידבר צורך ללא האדםיכזב
 השקר כי הועיל וללא תזר ללא המוכר דעת ויגנוב חנם ויכזב יפחיתהוכי

 המקח לפני אכן ומוריד, מעלה גואינו בדבר בו להשתמש אין כן עלנתעב
 המוסד רוע יש ועוד לזה. זה והלוקח המוכר שיתרצו המקח להפחית העולםדיך

 , בעליו בעיני המקח כשהטיב המוכר בעיני טוב כי שלקחו אחרי המקחבהפחתת

 ין ג/ בביאור למעלה *רושו עתו15
 ", רשות ערך הקמח כד עתן16(
 רפאם. ר ש"ת עיןדו(
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 בשקל מקור לקח לפרש יש וגו/ נכריה ובעד זר ערב כי בגדו לקחטז.
 ישיב חבול מלשון משכנו חבלהו, וכו' ובעד כ"א(. א' ח"א המלך אדוניכשכב
 כיה( כ"כ )שמות תחבול חבול משקלים שני על והם ט"ו( ל"ג )יחזק'רשע
 צווי לקח לפרש והנכון הזה. הפסוק ענין תחת הדש כל אין הזה הפירושולפי

 תערב בגד לקח הענין וביאור יץ. י*ח לאיוב חבלו בארץ טמון מןוחבלהו
 הכיר לא איש על ובטח זר ערב כי עליו תחמול ואל לשלם לו איז כיומלבושו

 ותביאו דחקו הצורך כי לחמול ראוי הלווה על והנה ופשע. נסכל והוא ידעולא
 ארץ )דרך כלמסים בעיניך יהי אדם כל שאזיל מה על ללמד ע"ה ובאללות.
 נכריה ובעד ערובה: לו לערוב ידעת לא אשר האיש בזה לבטוח אין כן עלפ"ה(

 תחוס ולא תקח אהלו מיתרי אפ' ר"ל חבלהו לקח נכריה בעד ערב וכיחבלהו,
 יפשע כי ע"ה ולמדנו נכריה. באשה בטח כי הראשון מן גדול פשע זה כיעליו
 ונסמך באנשים. והמוסר האמונה מצאו יותר כי באיש הבוטח מן באשההבוטח
 למי דעת שפתי אין כי דעת שפתי יקר וכלי למעלה אמר לאשר הזההענין
 , בדבר עון יקרהו שלא בהם ובוטה ונכריה זר בעד לערוב בדבורושמזלזל

 ואמר התאוה לגנות בא חצץ. פיהו ימלא ואחר ק שקר לחם לאיש ערביז.
 וחמס גזל לחם לו ויערב לאחריתה התאוה בשעת יכיס ולא לתאותו הגמשךכי

 משל והוא שיניו יגרס אשר וחצץ חול פיהו ימלא אכלו אחרי כי שיודעאע"פ
 הנאה לבקש אדם גני חוטאים איך אדם בגי סכלות גודל הגיד והנה העונש.על
 עם האדם חשבון מדרכי וזה באחרית. להם הגדול הצער בשלה כי יודעיםוהם
 הפסדה כנגד עבירה ושכר שכרה כנגד מצוה הפסד מחשב הוי שאזיל כמונפשו
 מזה עיניו ועוצמת גוברת התאוה כי העתיד העונש מפני ונעה א'(. ב')אבות
 ישיב משל דרך על אדם שיחשוב כדי הזה המשל על ע"ה שלמה למד כןעל
 יחדל הלא שקר לחם אכש אחרי משם יפרד ולא חרז מיהו ימלא אולי לבואל
 כי ויתכן החטת על לבוא העתיד המר השרענות מפני להמנע לו יש כיאף

 אדם בני רב סכלות על לדבר שבא מפני כי זה, לדבר כפתח העליוןהמקרא
 ערג כי בגדו לקה ואמר פתח העתיד עונשם שיודעים אע"פ להנאהשחוטאים

 לא אשר על לבטוח כזאת רבה פשיעה שפושע מי על לחמול אין כלומרזר
 העצופ ענשם שיודעים אע"פ להנאה ויחמסו יגזלו אדם בני כתרי והנהידעוני,
 וישמרו לרעה יע"פ זה יבטח למה הרע יצרם מפני ישגיחו לא זה עלואם
 העצלה על למעלה דבר התאווה על הזה במקרא שאמר מה וכענין ברית.לו

 8. 1, ש"ת יץ18(
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 הגדול הצער גורמת והיא במנוחה בוחר העצל כי יחרוש, לא עצל מחורףואמר
 שיחשוב הדבר נכון מלחמה. עשה ובתחבולית תכון בעצה מהשבות יח. ידשה
 מחשבתו תכין ואז אחרים עם מחשבתו על ושיעוץ הפועל לפני במעשיתוהאדם
 לבו מחשבות הקדמת בלא הענין על יסמוך לא אמנם לפועל. זתצלחותכשר
 יטרח האדם כי 'י(. תשבוק לא דגפשך ומלכא לך יהון מלכין שיתין אז"לכאשר
 יבחן אמנם עליהם. לחקור אחרים יטרחו מאשר יותר במעשיו במחשבהלקשוב
 פממ ונעלם ישגה ואולי קצרה האדם שכל השגת כי אחרים בעצתמחשבתו

 חפצו רבות פעמים גם ההוא בענין לחשוב עוד ויחכם. לו יבינו שגה ומהדבר
 מלהמה. עשה ובתחבולות עמהם. בהועצו ויודיעוהו שכלו עיני יעצםבמעשים
 יערימו אם ולחשוב הנולד לראות ותחבולות ועצה מחשבה צריכההמלחמה

 ונקדים זאת דרך. על להם נתחכם וכזאת כנאת דרך על האזיביםסוד
 בעת בידינו היכולת שתהיה מעתה, הדרך לנו ונכין וצדדיועניינים
 אתך בהיות בלתי מלחמה תעשה לא כן על ואת בדרך להם להתחכםההיא
 במקום אמר הנה "(. רגיל הולך סור גדלה יט. : תחבולות יודעינבונים

 לו תבטיח אל רכיל שהולך מי בי ר"ל י"ג( )י"א סוד מגלה רכיל הולךאחי
 סודך. מחשוף ישמרנו לא הרכילות מן לשונו ישמור לא אשר אחרי כיסודך
 אדם בני ומומי העם באשמת לפניו תדבר אל סוד גולה שהוא מי כי יאמרועתה
 בגילוי לאיש נזק שאין בנפשו שידמה מפני סוד גולה שהוא אע"פ כי תאמרואל
 לא בעמך. רכיל תלך לא שנ' עליו התורה הנהירה כי יזהר הרכילות מןאבל
 מלכת ברוחו ימשול לא הסוד מחשוף בנפשו ימשול לא אשר אחרי כי הדברכן

 פותה שהוא למי תתערב ולא תשתתף לא תתערב, לא שפתיו ולפתהרכיל,
 סיגיהם כבוד לצרוף מחשבה להם יקדים זלף בדבדיז מדקדק שאינובשפתים

 יגלה סוד גם רוחו על העולה יכל משולח לשונו אשר אחרי ההוא האישכי
 נרו. ידעך ואמו אביו מקלל כ. ן מחברתו יגיעו נזקים והרבה ילך רכילגם
 הצרה מן בעליה על תגל אמצוה כי כ"ג( )ו' אור ותורה מצוה נר כי נאמרככף
 המצוה תכבה העבירה אמנם המכשולים. מן שמור האדם יהיה הנר באורבאשר
 מצות והיא נרו ידעך ואמו אביו המקלל כי אמר כן על כ"א( )סוטה אז"לכששר
 שיקלל אחרי להצילו המצוה לו תעמוד לא לכבדם הרבה אם בי ואם. אבכיבוד

 ששהם הפסוק על מדרש הוא כי ונראה מירא דצן בא"ב נמצא הוה המאמר19(
 צא ; כמו מלכות יר' ה'4 1' )שה"ש יונתי היא אחת ובו, פלגשים ושמנים מלכותהמה
 בנכורה.המלך

 רכ-ונ י, ם עחן20(
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 ואמו אביו קללת חטא יכבה כי אף העבירה תכבה אחרות מצות בשגםאותם
 העולם מן "( וטורדו פסיוני לאביו מאכיל יש אז"ל ועוד כבודם מצותאת

 מצוה עליו תגן לא צרה בעת חושך. באשון נרו ידעך וענין ל"א(.)קדושין
 והגיעו בידו נר שיקח מי כדרך מצוה של הנר את תכבה העברה כישבידו
 ואחריתה בראשונה מבהלת נהלה כא. י דועך לנר צריך שהוא חושךלאשון
 שהוא מפני בזה ויכסל ויבער כיד( )כ"ח ואמו אביו גוזל כ' הנה תבורך.לא
 הוא כי והשגית בעבורי הלא מטובה נפשם את ומחסרים עמלים הם למיאומר
 יש כי הגזלה עון את ימחה אז הנה כאחריתו להם אשר כל את שינחלמקוה
 נחלה א' ע"כ ט'( ה' )ויקרא הגולה את והשיב כמש-נ בהשבה לגזלהתקוה

 לא אחריתו אביו בחיי לדשת מקדים כשהבן העגין ביאור בראשונה.מבוהלת
 הקדים אשר תחת נחלתו תבורך לא כמשפט לפניו הנחלה תפול כאשר גםתבורך
 ; ט'( ב' )אסתר תמרוקיה את ויבהל מל' מוקדמת מבוהלת עתוד בלאלרשת

 ממנו אנקם תאמר אל אדם לך נעיק אם וגו'. רע אשלמה המאמר אלכב.
 הותר לא חבירך אשם אשם כ"א כן תאמר אל בהזיקני בנ"א שייראובעבור
 ישלם בב"ד לשלם לך שנתחייב בנזק לך הזיק אם לבד זאת, למען לחטואלך
 לא כי בראותם הבריות יד בך תהיה פן יגור אתה ואשר המשפט. פי עללך
 מיראת לינקם תחדל אשר אחרי כי לך ויושיע לי"י קוה מהם נקמתךתקח

 לענין נסמך וגו' דאבן אבן י"י תועבת כג. י לך ויושיע אליו קוההשי"ת
 אם ע"כ וקטנה. גדולה ואבן אבן י"י תועבת ואמ' רע אשלמה תאמר אלשא'
 גדולה אבן לך יהיה ולא ממנו להשתלם כדי אמונתך תאבד לא מידך אדםגזל

 ולשונאך בגדולה לאוהבך למכור או אליו בה למכור וקטנה ממנו בהלקחת
 לחצר תכנס אל ואז"ל יעי תועבת והגניבה העול כי בקטנה לך הרעולאשר
 את שבור אלא כגנב אליו תראה שמא ברשות שלא שלך את ליסולחבירך
 ואדם גבך מצעדי מי"י כד. : ע"ב( פ"ז )ב"ק נוטל אני שלי לו וזימורשיניו
 מגורותיו מכל להצילו השם אל שיקוה למעלה שהזכיר אחר דרכה יביןמה

 בהצלחת ית' השם על יהבו האדם כשישליך ג"כ עתה יזהיר וגו' י"י אל קוהואמר
 או לדרך יצא אם כי וגו' ואדט גבר מצעדי מי*י ואמר מעשיו וברכתדרכיו
 אשר השכר תמורת ההפסד יקראנו רבות פעמים בסחורה להשתכר ביםיפרש
 תשען אי בינתך על כן על ותולדות מקרים יפגיעהו לבטח ילך וכי עליוישבר

 ונטרה. : ולנו המרסאג2(
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 קדש ילע אדם מלקש כה. ; הש"ת אל תוחלתך כל שיםרק
 ו"

 נדרים ואחר
 ממוקשי להשמר איש יוכל לא כי דרכו, יבין מה ואדם שא' מה לענין נסמךלבקר,
 להשמר יכול שהוא המוקשים אכן השם. אל נפשו ימסור רק והמכשוליםהדרך
 ויחפש הארץ אל ויסחר הדרך אל יצא אם כי החטא. מוקשי המה הלאמהם
 כי יזהר אם קדש. ילע אדם מוקש כי הרחיקהו בידך און ואם ויחקורדרכיו
 ויביא ישלם הקדש מז חטא אשר הות השם עד ישוב הקדש מן ונהנהמעל
 שפתיו ומוצא לש"ת נדר . נדר אם ג"כ יבקר לבקר, נדרים ואחר ואשם.חומש
 ולא ידור אם אדם מוקש הם ג"כ הנדרים כי לשלמו יאחר לא ויעשה.ישמור
 יכשילוזצ פן לנפשו יירא ע"כ להשמר בידו היכולת האלה המוקשים ומןישלם.
 ממון בחמדת בקדשין ומעל נדרו חלל אם כי מדה כנגד מדה העונשוימצאהן
 בכפיו. אשר החמס מן ישוב בכפיו עול יש אם וכז רע. בענין ממונויאבד
 נדר האדם שנדר יתכן וכן דרכו האדם שיחפש להזהיר המקרא כוונתועיקר
 מדה כנגד מדה מודד השידת כי להודיע בא וכן נדרו. אחר יבקר ע"כ זכרוולא
 סכם. מלך רשעים נעזרה כן. ן זה אחר הבא המקרא יורה וכן שפירשנוכמו
 גלגלו כאשר האופן הרשעים על יגלגל חכם מלך כי ימצא ודם בשר במלכיגם
 בזה והכוונה מדה. כנגד מדה גמול להם ישיב כי ר"ל אחרים על הם גםאותו
 יוצר עאכ"ו היושר ויאהב יחכם כאשר ודם בשר מלך יעשה ככה אםלאמר
 הזה הענין ונסמך מדה. כנגד מדה עליהם וישב רשעים יורה הוא ברוךהכל
 מושר ק אדם נשמת י"י נך בז. : שגיארנו כמו מעלה של המקראלענין
 לבחל באדם השי"ת השגחת סבת הנשמה כן בבית מה האדם שיראה סבההנר
 העליונים , מן אדם נשמת כי וכליותיו לבו ולחקורלבו

"* 
 לאדם יש כן על

 משארי יותר ואשם יחטא כי להענש וראוי במחשבותיו גם במעשיולמשול
 הדדי כל חופש אדם נשמת זהה הזה בנר בסן. חדרי כל חופש חיים.בעלי
 משגיח העליונים ומן עליונה שהיא הנשמה בסבת כי ר"ל ומחשבותיו האדםבטן

 כדרך השם מאת השלוה נר הי נר ויתכן שכר. ולשלם ולענוש לפקודעליהם
 ית' השם עליו צוה אשר נר פירושו אשר ג'( ג' לש"א יכבה טרם אלהיםונר

 נשמת כי הענין וביאור שיצר. הרים ז'( ל"ז )תהלים אל הררי וכן אותולערוך
 חופש כן ועל בעולם העליון כמאור בתוכו והוא הגוף בתוך השם נר החגאדם

 5"ד. ג', שית 5חז22(
 י"א. ט"ו מ* ופ' י חדל ערך הקמה בכד זה כל עין23(
 ה4 1, בש"ת המצא הוה הלשון24(
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 הנשמה שם ניתנה אשר אחרי מחשבותיו על האדם יפקד כי בטן חדרי כלחשם
 יעשה כאשר וגו' וסעד מלך יצרך לאמת הטד כח. י ולהשכיל להאירהנכבדת
 וישפטם העול מן אותם ישמור כי אמת בדרך אותם ינחה גם אנשיו עםחסד
 וסעד עליו. יהיו וחומה אויביו מכל והאמת החסד יצמחו וצדק אמתמשפט
 )פאה אז"ל כאשר שיעור להם שאין הדברים מן חסדים גמילות כסאו.בפסד
 כי אחריו לזרעו מלכותו תמשך שעשה החסד רוב לפי כי אמר ע"כ א'(א'

 )ישעי' ממלכתו ועל דוד כסא על כתיב וכן כסאו. יקרא לזרעו מלכותוהנחלת
 כי מצאנו וכן ה'(. פיט )תהלים סלה כסאך ודור לדור ובניתי ונאמר ו'(.ט'

 חסדי שלום ברית להם ואכרתה שנאמר החסד לפי לזרעו המלך מלכותתמשך
 שיבה. זקנים והדר כחם בהדרים תפארת כס. : ג'( נ"ה )ישעי' הכאמניםדוד
 ראוי הכח כי הכח בהם להראות בחורים תפארת כי בעתו יפה עשה הכלאת

 זקנים והדר ה'( )אבות לכח שלשים בן אז"ל כאשר הבחרות זמן באדםלהראות
 והתשת הליחות יובש על מורה שהוא אע"פ השערות בלובן הזקנה הדרשיבה.
 ל. : אליו כהקדמה הוא כי וריו א הבא לענין הזה המקרא כוונת ועיקרהכח.

 והשיבה לבחורים נאה הכח הנה בטן. חדרי ומכות ברע תמרךק פצעהבדריך
 ולהצטער לו לנוד איז ע"כ רע. לאדם והחבורות היסוריז ויפה גאה וכןלזקנים

 הקשוט מיני כמו רע באדם וקשוט תקון פצע חבורות כי עליו. הבאין יסוריןעל

 תמרוק לפרש ויש ז'( ב' )אסתר תמרוקיהן ונתון מלשון תמרוק. לאשה.שנאים

 העון. ומבפרין הרע ממרקיז הם כיברע

כא.

 לו ונתן במלך תלוין שהרבים מפני ( י"י ביד מלך לב מים פלגיא.

 הע יטה שלא לבו את השם שומר ולהיטיב להרע ולהחיות להמית כחהשם
 השם את ליראה הלבבות פני מגמת שתהיה ראוי כן על ית' השם גזרתלעשות

 הוא כי עיניו וישא יצפה ואליו רחמים יבקש ומהשם המלך. 'חמת ליראתולא

 שיצטרר מקום לכל מים פלגי אדם יטה כאשר יחפוץ אשר לכל המלך לבהמטה
 האדם מדות ק י"י לבות ותוכו בעיניו ישר איש דרך כל ב. ילהטותם

 הדבר מאד קשה כן על ועיוותם עניינם בסלף יכיר ולא בעיניו ישריםוטבעו

 כ"1. י"ג משלי וע' 1 1' 11 ב', אבות על ר-י פירוש עחזו(

 עימדין. איל פ' ריש יווה לר' חריף בפ' ד' לבות ותוכו הפס, פ' ע"2(
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 ומתקן האדם עוזר השיית אפגם ישי לבות ותוכן ומדנציג טבעיו האדםשיתקן
 מדותיו ובסלף בחסרונר להרגיש רוחו את ומעיר. תולדתו ומיישר לבומדות
 יראה השם כי השם אחרי וללכת האמת לדרוש לבו את האדם יכווןכ14שר
 כ"ח א' )ד"ה מבין מחשבות יצר וכל יעי דורש לבבות כי כתיב וכןללב
 ליה מסייעין לטהר בא ואז"ל הז( י' )תהלים יא שמעת ענוים תאות ונאמרט'(
 מקרא ונסמך ה'( קי"ט )תהלים יכוסו דרכי וכן תקש. לשון ותוכן קפד(.ישבת
 כמו המעשה בחירת אאדם ביד השם שצתן אע"פ כי למעלה אשר לעמןשא

 לכל המלך לב מטה אכן ט"ו( ל' )דברים וגף היום לפתך נתתי ראהשכתוב
 לכו אדם יכת כאשר הלכבות ומתקן הרעים מטבעים מחליף וכן יהפוךאשר
 מזבח. לי"י נבחר ומשפט צדקה עוקפה ג. י ולעבדו הש"ת אחריללכת
 לענין הוה המקראנסמך

 והם האלה לפעולות לבו האדם יכין כאשר כי העליי
 הצדק ומדת לבו להכיז ויעזרנו ההוא האיש את השם ירצה ומשפטצדקה
 ית' השם אל האדם יתרצה ובאלה האמת. אהבת משפט ומדת הטובאהבת
 עינים רוב ד. ; ו'( ו' )מיכה וגו' טוב .מה אדם לך הגיד וכו'. אקדם במהח"כ
 י"א(. ג' )חבקוק ירח שמש וכמוהו וחטאת כמו חטאת. רשעים ניר " לבורהב
 תפרה כאשר עונותם וירבו יפרו ממנו כי הרשעים ניר הגאוה כי העניןוביאור
 שכתוב כמו ארץ עניי ירדפו וגאונם בגאותם כי הניר בסבת התבואהותגוב
 חתיתם ויתנו מהם הטובים תחתיה ויכניעו ג'( י' לתהלים מני ידלק רשעבגאות
 ונדונין לגיהנם יורדים החיים בארץ התיתיהם הנותנים כי ואדל החייםבארץ
 לבבך ורם שנ' השי"ת את וישכחו לשה"ר ידברו א'(, י"ז )ר"ה " לדורותשם

 הגאוה עצם העצומות לעבירות סבה שהגאוה ומלבד י"א(. ח' )דבריםושכחת
 )משלי לב גבה כל י"י תועבת שנאמר השם לפני נתעב בעליה כי חטאתהיא
 לכם נירו שנאמר לניר נמשלה לתשובה הלב הכנת כי מצאנו והנה ח'(.ס"ז
 מדין המהירות אין למותר. אך הרדץ מהשבות ה. , וגו' ג'( ד' )ירמי'גיר

 למעשה והמתון המחשבה שיקדים המרוץ מחשבות אבל והזריזותהחריצות
 לעולם מחשבות לחשוב שעותיו מקצת שבטל ואעפ"י .הזריזות. מעיקרהוא
 במעשה המקרה ישיגיהו כי למחסור. אך אץ וכל הזאת. במדה מותרימצא
 אוצרות פדעל 1. י '( חרטה המהירות כל פרי כי המוסר מחברי שא'וכעין

 כ-ה. די משלי וביאור כ"ז א/ ש-ת לת3(
 קג"ב. ר, ש-ת עין*(
 מ"ק. )פ' ה*ע ס' הפמנים מבחר יין5(
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 רוח תדפנו אשר כמוץ האוצרות הנה (. מות מבקשי נדף "בל שקרבלשון

 ויאבדוהו ישחיתוהו אבל לבעליהם יועילו לא כי הנה יאבדם. קל מקדהכי
 )הבקוק תזעק מקיר אבן כי כמש"כ מפלתו ורודפים מותו מבקשיםוהאוצרות

 )תהלים אמי בבטן תסוכני בשקל וגו'. מאנו כי יגורם רשעים שד ז. י י"א(ב'
 במגרה. מגוררות הענין והוא הדגשות לקבל הרכיש דרך אין כי י"ג(קל*ט
 כיושר שודם יכריתם ויחמסו שיגזלו בעת הרשעים עונש מלבד העניןובאור
 כאשר לכפלים עונם יכפל כי המשפט אל לגשת ישמעו ולא האלהים עדיביאום
 עריצים כת על מדבר הענין כי לפרש ויתכן השופט. אל עורף לפנות .פניהםיעיזו
 ישמעו ולא ממונות דיני עסק בכל אדם עם דבר להם אס אשר הגאוהובעלי
 רואה אדם אין והנה עיניהם. ראות כפי בלתי יעשו ולא המשפט אל אליולגשת
 והשנית ידם. תחת המכשלה תשאר ע"כ קי"ט( )שבת אז"ל כאשר לעצמוחובה
 לפרש יש גם במשפט, לבא מאן כאשר יענש ענש במקרה בדבריו הדין יהיהכי

 וביאור רע. איש עמך יגור לא ה'( ה' )תהלים רע יגורך לא כמז עמהם יגזריגרם
 לעשות מאנו כי ירחיקוהו לא בידם און ואם עמהם יגור רשעים שודהענין
 א-ם דרך הפכפך ה. ; המקרא בענין חדש כל אין הזה הפי' לפי אךמשפט.
 בכמה הקדמנו כעשר וטבעו האדם מדות איש דרך ענין פעלו. ישר וזךדזר

 הפכפך ומדותיו האדם טבע הענין ובאור המדות. על יבא דרך לשון כימקומות
 יראם כי לו נחשבו נכריות הלא בו נמצאות הרעות שהמדות אע"פ כיונכרי
 הרעות המדות מקרבת אינה החכמה הנפש כי בם ויקוץ אותם ויגעלבזולתו
 אך ובעצמו בו היום כל תמיד האדם אותם שיראה אע"פ לזכות לה יהיווהנה
 זה על והנה בעצמו. הרעות המדות גנות רואה ואיננו האדם על גוברתהתאוה
 מהם יקח לא והוא באחרים הרעות המדות גנות ויראה יסתכל כי עונוגדול
 בי 0זה והכונה פעלו. ישר והמדות הדרך זך (. מעלו ישר וזך לנפשו.מוסר
 לכל ישיג אז כי לבו וזכות מדותיו בתקון לבו ולשום להשתדל האדם עליש

 מנהיגות המדות היות אחרי כי הפעולות ומעלת המדות למעלת יגיע כיהתועלות
 אותם שאה כי בעליהן אצל זכות הרעות המדות כי שפי' ואע"פהטעולות
 ונטו החמס ובפועל בעבירות נפשם שהדגילו הגמורים הרשעים אבלבזולתו

 החכמה נפשם עיני מראות טח כבר והתרמית והאון השקר אחריבמעשיהם
 תם ישנאו דמים אנשי כ' כאשר בטובות זינאצון הדעות. המדות להםויערבו

 ט"ו. י, ש-ת 1WVש
 ל"ג 1, ש-ת 9ז1ק



כמן יאמשלי

 פנת על לשבת שוב ט. ז כבז( )כ*ט דרך ישר רשע ותועבת ונאמר י'()8אט
 וטובים רבים חגרים בביתו שיהיו אע*פ חבר ובית העניו ביאי וגהגג

 מריב בהם להתנחם Ww1 חברתם נועט כל ותשבית תשכיח הרעה חשהחברת
 חנה "' רעתו בעיניו יוחן ל8 רע אותה רשע נפש י. ! חברתה ומוגתלשונה
 כי מדינים אשת על ודבר וזר הפכפך הוא כי אדם בני רוב מדת ענין עלדבר
 אמנם כי רע ולהתאות לכסוף מחשבתו יתז כי הרשע מדת על ועתה מאודכבדה
 יתנו לא אך חבריהם לצרת ידאגו %א לבבם ירעו כי גם הביטנחם בנבאיותר

 אע"פ רעהו. בעיניו יוחן ל8 ". ~רע להשאות לבם רעיון ישלחו ולאמוהיבתס
 רעש שליו בכוח אותו יחף ולא לעללם עליו ירחם לא הבירו את באוהבשירחה
 ועשו בצברחו שנעזר מפני עצמו להטבת טובתו מבקש שהחש שיתבןואע*פ
raפצד')ייציגה .שיבל תתלש בה ימצא 

 לח'.השי
 בעלוט קנ 1 אידו ביום עליו

 פירשט. וכבר כ"ת( מ"ט יערים ופתי תכה לז כשיז עניש פתי. יחכםלץ
 להטם תשכיל כיושר וגו' להבםושתשכיל

"4 
 ישמור לו תבין במעשיו שנה ומה

nrmשנכשל מסני לבו לוח על לעולם אותה הרת כי ישישת ולא בלבו ההיא 
 )גיטין בה נכשל א"ב אלא תורה דבר על עומד אסא אוהל וכנמטר בדברושנה
 להזהר יבין כי "ם( דעת יבין לנבון והוכיח למעלה אמר הנבת ונפדחמסנטי
 מ4 רשע לבית צדיק משכיל יב. י פף כושר תוכחתך מהוך אחריםבדברים
 בהפך שהם מפני ופבעיו ותואטתיו הרשע מדות יביז לא הצדיק כי .יעשבורבים

מסני
 בדרם ומתבוע רשע לבית צדיק משכיל אבל הדבי ט ויגש הצדיק

 בקיאין ת"ח אין ה5מאיז יאמרו שמא השדל סכנתו וסוף לבו ומזמתהרמיתן
 משכיל שהצדיק מפני רכל לרע, רשעים מסלף 1(. פ"ר לב"ב ידישבפעשה
 אותם ודן וממריעם אצתם ומטה מסלף טבעם את ומכיר הרשעים כונתלסוף
 רב בהיות רק זכות לכף האדם את לדון און כי ודבריהם במעשיהם חובהלכף
 הוא גם " דל מזעקת אזנו אטם יג י הטוב דרך על כתותיו ושרשמעשיו
 *aa הלא יקרא הוא גם ענהו ולא עני זה כי מדה סננו מדה יענוב ולאיקרא
 לסמא ונתז שפוד אע"פ ממנו ישכל כי לעני מתת לבבו את אדם r~w לאע*3

 לי* חף, בש"ת פרושו ייןק
 אע** ר"ל רעהו בעיתו יוחן לא הרשע זה אבל וא שן9(
)10FL Mh במעשיו." גיתן שגגות להכל תשכיל כאשר 
 וו 1ף, אבות על יוגה ף ופ" וכי"ח עחןשית11(
 כמו. סמוק סיהוש לקמן קץיןש1(
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 עון יגדל לא כי האמנם וגו'. ושוחד "( אף יכפה בסתר מתן יד. יעניש
 אם עונו יגדל כאשר והאביונים העניים על ידרוש ולא יחקור לא אםהאדם
 צרכי על ולדרוש צדקה לרדוף לאדם ראוי אכן אליו יקרא כי העני מןיחרוך
 יכפה נסתר מתן כי ורב עצום שכר לנפשו ויקנה הדלים אל ולהשכילהעניים
 גם my חמה בחיק ושוחד אף. יכפה בסתר מתן זכות אדם יחטא שאםאף.
 והוא בחיק שוחד יכפה חטאותיו מפני גזרה עליו שנגזרה אחר האדם צרתבעת

 השוחד כי שוחד צרתו בעת יתן אשר הצדקה משל דרך על ויקרא בסתרהצדקה
 הענין על יורה עזה חמה לשון גם ממנו. נפשו לפדות והצרה הפחד בעתינתן

 הענין על יוכיח עזה המה בהזכירו כי אף האף. מן יותר ההמה כישפירשנו.
 ולא העני יבוש לא כי והחיק הסתר וטעם ידבר גזרה עליו שנגזרה עת עלכי

 השי"ת לעבודת כ"א להתגדל יעשה ולא במתן יתפאר לא הנותן וגם פגיוידוורו
 נוטלה ממי יודע העני שאין היא המות מן המצלת המעולה הצדקה כיואדל
 עשות לצדיק שמחה טו. י 4ק ע"ב י' )ב"ב נותנה למי יודע הנותןתוין

 בשמחת השי"ת את לעבוד עלינו חובה הנה און. לפועלי ימחתה קמשפט
 ונאמר וגו' מ"ז( כ"ח )רבדים אזיקיך י"י את עבדת לא אשר תחת כתובכאשר
 את עובדים זולתו כאשר ישמח והצדיק ב'( ק' )תהלים בשמחה י"י אתעבדו
 וגזל רש עשק אם להאנח הצדק מדת כי משפט ועושים און ומרחיקיםהשי"ת
 ומדת ואמת. צדק ורדפם משפט העם בעשות וישמח במדינה יראהמשפט
 הגילה מן יותר והיא חפצו מצוא על הרוח את והתפשט הלב התעוררהשמחה
 ופחד יראה משפם עשות און. לפועלי ומחתה הכתובים. יוכיחו כאשרוהמשוש

 החמס מן לנפשם ייראו והחמס הגזל על בעיר שישפטו בראותם כי און.לפועלי
 יוכיחו לא כי יבחרו ואשר שנאו אשר המשפט שנאת על יענשו בכפיהםאשר
 לא ובאשר כעיני הרע ותעשו שכ' וכענין ועמל און כל על ישפטו ולאבעיר

 ; המעשה עשש מלבד הבחירה על ענש כי הנה י"ב( ס"ה )ישעי' בחרתםחפצתי

 התאוה אחרי נמשך הוא ינוח. רפאים בקהל '" השכל מדרך טועה אדםטז.
 אבל החיים בין עמדו נאוה לא וגו/ בקהל החכמה. הנפש פי את בגללהוימרה

 ביצירת הכוונה כי שרשם, אל יסודותיו ד' וישובו המתים בין לנוח ויפהראוי
 המדה כי בזאת ית' הבורא את ותעבוד בתאוה החכמה הנפש שתמשולהאדם

 ף. ומ י"א פיז "יתש ע5ן1(
 משונה. ממיתה שמצלתו : הגירסא שם14(
 . נשא פרשת ריש בחיי יצ פ' וצ"ע י"ב ד', בש"ת נדרש אחר בענין15(
 ". א', שית ע5ן6!(
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 בשמי הנק' כל ונא' הכבוד היא והיראה השם יראת מדרך אותה יקנההזאת
 ונמשך גמורה עזיבה השכל דברי שעוזב זה בהפך והעושה ז'( מ"ג ושםוגף
 הרכבת אין ע"כ ביצירתו. האתנח ההפך עשה הנה השקר והוא הפכואחרי

 מה על היה הענין ובא כשהיוד הארץ אל העפר שישוב רק לו ראויהיסודותיו
 המשכלת הנפש סדרך תועים הם אלה והנה השקר. ואוהבים האמתשונאים תמצצי אותו ושונאים המשפט מן השם יראים הם כי און לפועלי ומחתהשא'
 שעומד מי אבל והחכמה. השכל הוא והאמת האמת הפך השקר כי גמירהטעות
 שנמשך בדרכיו רבות עוד כי יתכן התאוה אחרי בה נמשך שהוזו ע"זועובד
 אקט יז. ; ענשו וכח האון הטסד עצם להרחות הענין ובא השכל אחריבהם

 יגיעתו הגח עשיר אם כי מחסור. איש שמחה שאוהב מי שמחה. אהבמהסור
 ששף וודה שנאמד כענין שמחה אוהב וענין ההיא. המדה מן והמחסורהריש
 וקהלת להם עושים לשהוק וכתיב י"ג( ח"ב )שם צאן ושחוט בקר הרוגושמחה
 עתה למד השי"ת בעבודת דסדיק שמחת בשבח למעלה שדבר ולפי י"ט(,י'
 בעליה תביא כי ואמר העולם ענין מפאת אותה וגנה בתענוגים השמחה גנותעל
 את עושים בעליה הנה כי לגנוחת יש אחרים ממעמים גם ואולם החסרוןאל

 בבקשת בו אשר החומר אחרי נמשך וגם בהבליו ישמח כאשר עיקר גתההשולם
 כי והשלישית באחרונה. יגונו ירבה בראשן השמחה רבות ולפי רעבענין שיאב* יתכן וגם בעזיבתה עצבו ירבה בו השמחה לפי כי והשניתהתענוגים.

 לשט עח?ה זו מה ולשמחה שנאמר כמו כלה בדבר ישמח כי סכלותו עלתורה
 הנמשך ושט. יין אוהב כ"ה(. ל"א קרוב חילי רב כי אשמח אם איוב ואמר ב'(ב'

 אל איבריו מרגיל ה* כי העושר 8ל יגיע לא המאכלים ותענוגי מיץאחרי
 כסרהב בעליה מרוששת היא כי העוני כמצולת יטבע העצלה מדת שליעתק וכששי והעמל הטורח מן ולברוח טוב כי מנוחה לראות מזה ויגיעהמנחיה
 וישע בוגד. ישרים ותחת רשע לצדיק כפך יח. י"א. )ו' ראשך כמהלךובא
 גזרה וכשחר מקומות בהרבה הזכרנו כאשר הישר הפך והבוגד הצדיקהפך
 אדע חשתן שנאמר כענין אחר איש נפשם כפר בתת והישר הצדיק עלנגזרת
 יט. , הפכם שהבא אדם כפרם יותן מצרים כפרך נתתי ד'( מ"ג )ישעי'תחתיך
 ננ פנת על שבת סוב כתיב ולמעלה מדינ". מאשת מדבר בארץ שבתטוב
 שהחברים רעים איש על מדבר שהוא לפי מדבר בארץ אמר ולא ט'(לכ"א

 ארצך כ. י הבר ובית מדינים מאשת הפסוק סוף שמוכיח במו דעתומרחיבים
 לאצור הפקחים העשירים דרך יבלענוי אדם פסיל חכם בנוה ישמןנחמד
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 ביוקר וימכרוהו בזול יקנוזע כי סחורה וכעיז בבית אתם הוא כי אוצרתעיז והשקי 1aa1 כמוס לאוצר ונצהב הבסף להם והיה שמן וימצר ההב כסףשצר
 !( קמ*ב )ב*ב שמועות בעל זהו כמס עתיר משה עתיר ז"ל בדבריהם אנזיםונם

 תחת שליש בסחורה שליש בקרקע שליש מעותיו אדם ישלש לעולם אזללעוד
 יי הכסף בצל החכמה בצל כי להודיע בא כי לפרש יתכן עוד ירט(, )ב"מינץ

 מצליחים נכסיו בתורה העוסק חידל יצליח חיל לעשות יתעסק כששראהמם
 וכסיל חץ. א' להפשע תשכיל 5ה דרכיך את תצליח אז 3י שנאמר ב'( י*ט)ע*ז
 שתענוגים השמחה אחר ימשך כי יבלענו הכסיל %ן יניחמ בנמסר יבעלמ.אדם
 ממונו המשחית כי אדם כסיל ויקראנו בחכמה קבצו אשר אביו אוצרהכלה
 כסיל יקראנו או הח2 בדבר ומודים שוין העם המון וכל בל בעיני כסילהוא
 אחרי ברדפו בו אשר עפר אדמת ויסוד החומר אחרי נמשך wnm מפניאדם

 ומחשבתו נפשו עמל לשום האדם על יש כי להשמיעם ?כח והנה 'ץ.תעמגים
 יורישמ לא הנה אדל והרא העושר יורישנו אם כי חכמה. ולהורישו בנולמסר
 וישבות הנחילו לא "( במוסרים ואמרו באולתו. אוצרותיו יבלע ההא כימאומה
 ומאבדו בחכמה הון קונה האדם כי החכמה מן חשוב ודוא דבר הבניםאת

 שידי הזה המקרא בח כן על הרעה האשה בענין למעלה דבר הצהבחילתו.
 האשה מקניז כחו כפי אדם שיתרחק ולהזהיר הכסיל הבן בענין מדברוכהוא
 ועות אחר במקום שכתוב הסדר דרך ועל חכמת וילמדש בנו את ושיוכיחהרעה
 וחסד צדקה רךדף כא. י י"ג( )י*ט אהמה מדייני טורד ודלף כסיל בןלאביו
 מה על להודיע מעלה של לענין הזה המקרא נסמך וכבוד הצדקה חייםימצא
 עמל כוונת כי הזה הענין לו סמך כן על בעולם אוצרות לאצור החכםיטרח
 וענתה מלשון זכות הצדקה ענין חיש. ימצא וחסד. צדקה לרדוף באוצרותיוהחסם

 בי ך( ק"ו לשם לצדקה לו ויחשבה ל"ג(. ל' לבראשית מחר ביום צדקתיבי
 הפירות ספני הזכות כל תחסר ולח והחסד הצדקה פירות והכבוד ההייםתלבד
 "( אלהינו "י לפני לנו תהית וצדקה אחריו וכתיב הימים כל לנו לטובוכענין

 הזומר הנה וגו' ייייד חכם עלה ונבררים עיד כ"ב ב*01. ףעיברים

 כי הזכיר כן ואחרי חכם. בנוה ושמן נחמר אוצר השמר החכמה בצל העושר3י

 התענותם. רדיפת על כטילים ונקראו : ל"א א', ש"ת ע5ו17(
 (4(. )שער כיב מאסר הפנינים סיחר ע1815(
 הכלולה הדין סדת אחר אדם ירדוף שאם ביאורו: שופטים פ' בח5 ר' עיין19(

 חשם יטמא ם הבא העולם ח5 שהוא עליון צדק ימצא ה' חסו הוקראת המחמיםמן
 כאב. סניף י*ד ט' מוסר שבם ולין וכבוושדקה



.סו כ8משלי

 maan כי יהיע ועפת וחסד צדקת רודף לו סמך כן על כי החכמה לבעלהמעשים
 אגבודה פ1 עצומה גבורה עמו עוד כי החכם יענין נסמך ג"כ נפשה מצרותשומר ולש21י פיו וקומך בג. י יגד( ית' גבוהה לי בינה אני  שכתוב כענין 8(לחכמת
 בענין כתב טמור מששחו למשול לנפשו כח נוחגת ושנכמה כי השמנםל"א )סףי עיר מלוכד ברווי ומושל וכתב בתאותו מושל החכם כי למעלההנזכרת
 הענק וביכור כרו(. )ו' רע מנמית לשמרך י'( ף )ז' זרה מחשה לשמרךהחכמה
 אשר המדרגא מז זה כי 48 הרעים המאכלים מן פיו שומר ולשום פיושומד
 התעע5עג אורי יפשך ולא נפשו לקיום נולתי האדם שצל שלח הפרישותבמדה
 וטף עושה שמו לץ יהיי זד בד. י 8( הרעים והמאכלים המוחדות יניח כןעל

 45 ףחיר רשים. ודרישת m~b והשמחה הבריות חשבנת אכזריות כולל זדלשת
 ורדת am בנפשו האלה המדות שתי אשר האיש הענין ובטור הגאווה בעלאדא

 ח~עג והמתלוצץ הרע לשון בעל והוא שתם כשל "לץ כי שמה לץהמהירות
 יפנית השייפם ויכלימם לחבריו כלשוט יזיק כי הגמור הזדון א"א כי אדםלבני
 היזדרמו עם תשתתף וגם ממת. לריוח ומזיק רע העא nxun לריוח ולאכבודם
 בגחרל 02 ע14. יאוש יתרה היות לבלתי בחביריו דופי לתת יתכוןהערוה
 טילו הפגמים. מן אחד בנפשו רחשה טגנם המעלות ויפחית יפגוםגאתה
 ארע לשץ בעל כי חמ"ל *לתו אועג בו בהיות היה נכלם פגם* עלהשגיא
 האי* מן רע החש ור( א' פאה )ירושלמי הנאה לו השין מזיק שחוא לנחשדומה
 שכחיב זה על תעכירו הנאות 'להם ויש מפנל שסורף המט ומן וושוכלהדחהם
 תדמה אל לו חלה אשר האיש זדון בעברת עושה הלשון. לבעל יתרתהשין

 עושת אבל הדבר כן לא בפועל. יחמא לא אך עמו בלבד הלשת עון כיבנפשך
 בעבהת עמו ויעשה יזיקהו אדם על שיכעוס עת כי זדון בעברת חביריועם
 5י אף הבעט תגדיל הגריה בעל כי ידוע וגם הלשון. בעל כעס כמו כעס פיז מדה
 להשהעש יד בכעסו יזיק כי והזדת אגאוה האלה המדות שתי בו  שנמצאות8י

 ולשדם פיו שומר שהוש החבם מדת . על דבר כי מעלה של לענין העניןתסמך
 ירצו כי " תמיתנו עצל תארת כה. הרע. לשון בעל על כז אחרי דבר בןעל

 4ף, ד, יונה לוף פ"א תושר ל'20(
 חק8 3י קמאי עסף ר' וכ1 ס*1 ד/ יעות הלכות 3ן סירושו ויל הרמב"ם גם21(

 יכשל. שלא מדבר ולשוט לאוס המזיקים קשים ממאכלים פיו שומר ב-ס:וף
(zaרוד בן אברזש ו' מושר שלו התשובה ביסוו יווה ף מביא הזה בענין : 

 שעצלות. מניעת זהמע~ה הגדולהגרר
 5. גן יווה לר' אבות ובצער 147 5, ש"ת ע2815(
 א', אבות טשור עיין34(
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 תכלית עד מביאה ועצלה המנוחה מאהבת בעצלה בוחר העצל לעשות.ידיו
 מאש כי לעולם. תאותו למלאות יכול אינו שהוא לפי תאותו תמיתנו כיהצער
 כדי מלאכה ולעשות לטרוח ויבקש בדבר תאותו תגבר כאשר לעשות.ידיו
 העצלה אל איבריו הרגיל כי לעשות ממאנות ידיו הנה אליו שיתאוה הדבר אלשישיג

 מה דרך על הפץ שהוא במה ידיו ימאנו וכאלו עליהם שלטון וההרגלוהטבחה

 האיברים הורגלו כאשר כי י"ג( )ל"א כפיה בחפץ ותעש הזריזות בעניןשכתוב
 היום כל כן. י בהם נמצא החפץ כאילו יראה עליהם העבודה תכבד לאלזריזות
 שאינו במקרה העצל תאות כי בנפשך תדמה אל וגו' וצדיק תארההתחרה
 כן על ממנו רחוקים שהם אחרי משאלותיו מכל לכו אל מיאש ההא וכירצוי
 וכל אדם בני מיתר להתאוות מרבה החח אבל הדבר כן ש תאותו, יתמידלא
 הגשמיים התענוגים והשגתו האדם יכולת התרחק כפי כי תאוה התאוההיום
 למי בסלו פת לו שיש מי דומה אינו איל ובחשר תפרוץ וכן תאותו תרבהכן

 בדבר דעת למד יחשוך, ולא יתן וצדיק עכב(. מ"ב )כתובות בסלו פת לושאין
 כי ידענו הנה העצל מן ההפך בענין הצדיק בהזכירו האחד ענינים בג'הזה
 )תהלים וגו' כפיך יגיע שנ' כענין לבריות יצטרך לא למען עצל הצדיקאיז

 הוצרכה בעבודתו השי"ת ובעניז כ"ז( )ט"ו יחיה מתנות ושונא ונא' ב'(קכ"ח
 הפך וצדיק ענין ע"ה שם כאשר והשנית האדם, כל זה כי האמתיתהזריזות
 ויתן התאוה דברי יניח התענוגים אל שישיג אע"פ הודיענו העצלמתאות
 חונן איש טוב יכתיב ב"0 ל"ז )תהלים ומלוה חונן היום כל כתיב וכןלצדקה
 למען במדה ויסתפק יצמצם הצדיק כי הענין וביאור הץ. קייב לשם וגו'ומלוה
 נתן אפילו כי הודיענו יחשוך ולא באמרו והשלישית ולאביונים. לענייםתת
 מהנר ולפרנסו לכלכלו ממנו שישאל בעת העני מן ימנע לא ביום פעמיםכמה
 י '" י"ג( כ"א )משלי וגו' דל מזעקת אזנו אוטםכתוב

 יאבד. כזבים עד כח.
 %( )יעד כזבים ויפיח שכתוב דבריוכמו בספור הכזב על להעיד שדרכומי

 וגו/ שומע ואיש הנשחתות. הכתות מן השקרים כת בי "( הקדמנו וכבריאבד.

 ענין שאין מפני שמיעה ההבנה אל קרא לשונו תשמע לא אשר גוי כתיבהנה
 המבין האיש שישמע מי יקרא בזה גם שישמע. מה יבין לא אם שלםהשמיעה
 בלא ויצפנם בלבו הדברים שיקח ומכוין ומדקדק תכונתם על שישמעהדברים
 כ4 ידבר לנצח שומע ואיש ואמר השמיעות ענין שלם בזה כי וחסרוןתוספת

 ב'. ד4, טש*ת נדרש כזז פסוק25(
 קעוח. מ, ש"ת ערן6נ(



כחק כאפשלי

 יחדל לא דברים ברב שכתוב כמו טובה 8דה הדברים רוב מדת שחיןאע"פ
 תוספת בלא הדברים לספר ששוסע מה ומכוין המדקדק אכן ירט( )"פשע

 האדם ילחה לא בי היום.. כל ידבר יחפוץ אם כלומר ידבר לנצחומגרעת
 הדברים הבטע עניו מתנאי שתהיה צריד ושלם לטורדו יהיו וש דבריומספור
 ערך מששר וזשה לסטרם. דברים דברים הם אם ההוא בענין הבנהשישמע
 באשר תירושו עיקר כי תבין כזבים איש מענין הפך אותו ושם שומע אישענין
 כזבים עד למעלה שבחוג למה הזה העזיז נסמך בפיך. אקט העז כס. ,כתבנו
 בדעה בפניו ויעוז פניו יחזק כזב דברי יטעם או יעיד כאשר רשע איש ביואמר
 ידבר שקר כי בצניו ויכירו דרכיו יביט פן יפחד כי דבריו יהמם למעןובכזבה
 יעיז כן על שקר מדבר להכלם האדם דרך כי יענה בפניו וכחש. בפיוומרמה
 דרש. יכין הוא וישר יכזב. בלשות כי בפניו יכירו לא למען ליותר[בפניו
 ירבה שלא פניו עם בעבור יחדל לא כי הישר האיש לנגד פניו עוז יועילל%

 כי רשע איש מדת הישר יודע כבר כי משפט יוציא לאמת אשר עדחקירותיו
 יתכן גם ברור. אמת הוזו כאלו עליו יעיד או שקר יטעון כאשר פניויעיז
 יותר פניו יעיז בפניו כחשו יענה פן פחדו מרב כי ידבר שקר כי בפניושיכיר
 שים עתה יתכוין. השקר שלאמת הישר ויכיר יבחן ומזאת האמת. מספרימדרך
 8תח כי הרעות המדות כל בזה הסדורים המקראות באלו סדר כי והתבונןלבך
 לו. בכלל מדות השתי לאלו קורא זה והנה שמו לץ יהיר זד שאמר במהבהם
 מן השך - ההסבה סדת כי חהכי~ת הבריות ושנאת האכזריות כולל הזדוןכי

 au~n כוללת והגאוה הזדון וודה מדות ד' והנה הגאוה היא יהיהירותהזדון
 באהבתו לאיש ויתרון מעלה שתהיה יחפוץ לא כי גאוה מן תבא פעם הקנאהכי

 ביתרונם ויקוץ הבריות את משנאתו הזדון מן תבוא ופעם הבריות עלמשררה
 ה5ך הנדון כי הכעס מדת את והגאוה הזדון עוד כוללות גם וכבודם.ומעלתם
 הע זדת. בעברת m~v פסדו עניז וזה הכעש ממנו ויפרה ישגה כן עלהרצון
 גזיתו שכתוב בשנק חשדם 6י הסבל עבותי תשליו כי הכעס משרשהגאוה
 שש בוללות הע ומשששו ושחרון כולל הלץ כי הנה וץ ט"ז )ישעי' ועברתוונאונו
 p~oGn השביעית והיא העצלה הזכיר כן ואחרימדות.

~wa 
 רשעים נבח

 בגנותם דבר בן על חושקים במדות מדבר שהוא מפני כגז( לכ"אתועבה
 תועבה. רשעים הבה רששים הצדיק מעשה בי יתן וצדיק שהזכיר מפניוהשנית
 והקדים השמינית והיא בפניו רשע איש העז ואמר העזות מדת הזכיראח"כ
 אליו צריך שהגא מפני העזות אל האדם יביא הכזב כי כזבים עד עניןאייה



 כבפעל*288

 השדם שיתחרט חארטה מדת ועל בהשרמ כששר בפניו אנזב עניו יכירוש
 ואףן הכמה אין ל. י היא סובה הלא אדם בני רב בתולדות הנמצאות המדות15

 'ידי על המדות בעניז והפסיק החכמת במעלת למעלה דבר הנה תף.תבונה
 הלז ענין הלשון אודלק על אתשכ האמר בי ולשדר פיו קימרהובירו
 א8ר 055 'עלת גבורים עיר למעלה ששמר ומפני תחכם דבר על שבועתה
mwוכבבובת וההכרה י"י לנגד חכמה ויו בי ns~m ושדהות לבטל ב% בה איו 
 בפיז א( קב4ח )תהלים .בו בתיו עמלו עיא בית יבנה לא יפי אם שנאמרבענין
 וכשגמא עשי והנצחת הזכות שמגלגליו רשל סבטהה עת יוריד החכם כי שאמרמה
 *4 י תפריו מבזו בפסוק יזכיר כששד זהסלהמה הגבורה עיי שתו סתגלגליןהע
 למעלה שהזטד סח לענין נשן התשעבר חיש מלחמה ליום מוכןטדס

 ושין הבףרה כנכד לתשועה אגבורה שקר .כי יאמר ולתה ישי לנגד חמסה און5י
 בני מוטמן בי מלחמה ליום מווע סוס עניז וביזהר לבדו. לישי בלתיהתשועה
 יושיע כנשיקת מלחפה ליום ויו ו*י mo *הכיז לנפשותיהם להשמראדם
 הסע. אשר אתהחון

כב.

 בשנ* wm~ אנה aw חן תאהב מכסף יב מקמ"ר שם נבהרא.
 שטד שי %מ*הפ%וטח חעטחו idWa*m PR mann~הפלשת
 6פיוא4 ט9ל wnsa" מז מ (ירףל שו תשלו חשר זיזפסקת

 שטה egua ום ישק פטם מ dW*W3 חא*ו 9ח מ mwי
9 * * א * פ ח ש ם % * % ם ק

 חיות* יפייפ9י  wJw פר באחהשא שףר  בפ*"ששר*ש
 יפ* אל ששי הפרה א *פה פא מ הפפויפ81 שפיוששר
 וחם מ רב %תר פושם סטה"טת 9כע4 הע' תף בפששפם
 על לא היו מ רב נאשר חו *ל יילו*פ

 וששוי
 ח* ש9ה

 ימל השב awn 5טד יפל אשד וש( Jrus שימשעף
~mnWb פפבששנהטרקעח אקפחהםמףששוקטיו bvam יי 

1 ועל מ *  1שה (פל תטר שי * חשנ ששף עי "% ח9חרצ %  

 לטל נלה ישדו אשר ואשפזת הנאותת בעל *קרא רב עושר כי שם לויב-יצא
 )בקב הגרזת בעל ות שמבי עתיר ooa*1 עתיר ואשל בדנתך* אחבר -נישעראשם
 פשם המובטחי אשם ש"מ ס עיר(*קפוא

~gWn 
 כשאב משיאסף




